คู่มือการสมัครสอบคัดเลือก ประจาปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และ

หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาภาพพิมพ์
สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
สาขาวิชาช่างสิปปหมู่
(ช่างรัก ช่างเขียน ช่างปั้น)

สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาศิลปไทย
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

*สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย งดรับสมัครในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
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ข้อแนะนาในการสมัครสอบคัดเลือก
1. ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดในคู่มือการสมัครสอบคัดเลือก และต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก
1.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง)
1.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดาชุดเดียวกันขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จานวน 4 รูป
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
1.4 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสาเนา
1.5 เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 100 บาท
2. ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
3. ผู้สมัครสอบต้องใช้ปากกาสีน้าเงิน หรือสีดากรอกข้อมูลต่าง ๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน
ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย
- ตัวเลขให้ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น
4. ผู้สมัครสอบต้องลงชื่อในใบสมัครสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5. ผู้สมัครสอบต้องเก็บรักษาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ และหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ออกให้และนามาแสดง
กับกรรมการประจาห้องสอบหากบัตรประจาตัวผู้เข้า สอบชารุด หรือสูญหายให้นาบัตรประจาตัวประชาชน มาติดต่อ
ศูนย์บริการการสอบคัดเลือก ในวันสอบก่อนเข้าห้องสอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วิทยาลัยช่างศิลป
ปรัชญาประจาวิทยาลัย
สาธุโข สิปปก นาม อปิ ยาทิสกี ทิส
ความหมาย
ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สาเร็จได้
วิสัยทัศน์
วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

ที่ตั้งวิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 60
ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520 บนเนื้อที่ 63 ไร่ มีพื้นที่
ติดต่อกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานีรถไฟหัวตะเข้และชุมชนหัวตะเข้

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป มีการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ
1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) วิชาเอกศิลปไทย วิชาเอกจิตรกรรม
และวิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
สถานที่เรียนวิทยาลัย ช่างศิลป (สามารถเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ ปวส. ที่ตรงตามสาขาได้ตามที่
ระเบียบกาหนดไว้)
การศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป์ ผู้เรียน
จะต้องผ่านการประเมินในรายวิชาต่างๆ เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก ตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส่วนการศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป์
ผู้เรียนจะต้องผ่านการประเมินในรายวิชาต่าง ๆ เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือกใน
สาขาวิชาที่สอบคัดเลือกจานวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์
สาขาวิชาศิลปไทย สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาช่างสิปปหมู่ (ช่างรัก
ช่างเขียน และช่างปั้น)
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1. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี (6 ภาคเรียน) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
วุฒิที่จะได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 ครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตรจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
จานวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับผู้เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 จานวน 230 คน
แนวทางการศึกษาต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่างๆ ดังนี้
- วิทยาลัยช่างศิลป (ระดับ ศ.ปวส.)

- มหาวิทยาลัยศิลปากร

- คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

- มหาวิทยาลัยบูรพา

- ฯลฯ
สิทธิพิเศษ/การให้บริการ
วิทยาลัยช่างศิลป มีความพร้อมให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริการสุขภาพ
และอนามัย บริการปรึกษาแนะแนว บริการด้านการศึกษาวิชาทหาร การขอยกเว้นตรวจคัดเลือก เข้ารับราชการ
ทหาร บริการจัดทาหนังสือรับรองเพื่อซื้อตั๋วรายเดือนรถไฟและทาบัตรรถไฟลดครึ่งราคาเพื่อกลับ ภูมิลาเนาเดิม และ
การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติงานทางศิลปะเฉพาะด้าน ประกัน
อุ บั ติ เ หตุ แ ละโควต้ า ในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบังและวิทยาลัยช่างศิลป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศ.ปวส.

ทุนการศึกษา
วิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่าง ๆ เพื่อจัดสรรเป็น
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ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติ เรียบร้อย สามารถ
สมัครเข้ากองทุนกู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถสมัครสอบเข้ารับราชการในหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม และองค์การต่าง ๆ
หรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ในตาแหน่ง ช่างศิลป์ จิตรกร ประติมากร
ช่างรัก ช่างเขียน นักออกแบบตกแต่ง หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

……………………………………………………………………………………………………………………………
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กาหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปีการศึกษา 2562
กาหนดการ

วัน/เวลา

สถานที่

1. ศึกษาคู่มือและพิมพ์ใบสมัครจาก
เว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป
2. รับสมัครสอบคัดเลือก
(ค่าสมัคร 100 บาท)

7-10 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

13 มีนาคม 2562

4. สอบคัดเลือก ระดับ ศ.ปวช.

16 มีนาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป

- วิชาวาดเส้น

09.00 - 12.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

- สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

5. สอบคัดเลือก ระดับ ศ.ปวส.

17 มีนาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป

- วิชาเฉพาะสาขา

09.00 – 12.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

13.00 – 16.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

20 มีนาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th

- สอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับ ศ.ปวช.
ระดับ ศ.ปวส.
7. รับมอบตัว ตรวจร่างกายและชาระเงิน
ระดับ ศ.ปวช และ ศ.ปวส.
8. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

31 มีนาคม 2562
9.00 – 12.00 น. ถึง
13.00 – 15.00 น.
16 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th
วิทยาลัยช่างศิลป
(ด้วยตนเอง)
วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th

วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป

หมายเหตุ : วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อการตรวจร่างกาย
(ค่าตรวจร่างกาย 100 บาท) มอบตัว และชาระเงิน ในวันเดียวกัน
สามารถดูผลการสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่วิทยาลัยช่างศิลป และทางเว็บไซต์วิทยาลัย
ช่างศิลป http://cfa.bpi.ac.th
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ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1. สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ และเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดสารเสพติดทุกชนิด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จานวน 4 ใบ
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครฉบับจริง

ใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบคัดเลือก
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันสมัครสอบวันสุดท้าย
ผู้สมัครที่จะต้องดาเนินการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อย วิทยาลัยจะไม่มีบริการในส่วนนี้

วิชาที่สอบคัดเลือก
1. วิชาวาดเส้น เวลา 09.00 - 12.00 น
2. สัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น

การสมัครสอบคัดเลือก
การเตรียมเอกสารก่อนการสมัคร
ในการสมัครให้ผู้สมัครยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคือ
1. ใบสมัครสอบคัดเลือก การกรอกใบสมัครควรปฏิบัติดังนี้
1.1 กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ที่เว็บไซต์วิทยาลัย ในขั้นตอนนี้ท่านต้องกรอก
อีเมลที่ใช้งานได้เพื่อให้ระบบส่งใบสมัครกลับมายังท่าน ท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัคร
1.2 ตรวจสอบอีเมล ระบบจะส่งใบสมัครเป็นไฟล์ PDF ให้ท่านทางอีเมลทีก่ รอกไว้
1.3 พิมพ์ใบสมัครและ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่ส วมหมวกและแว่นตาดาซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัครและเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกันจานวน 4 รูป ในใบสมัคร บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
และในบัตรเลขที่นั่งสอบทั้ง 3 ส่วน
1.4 ให้ผู้สมัครสอบเว้นช่องลายมือชื่อไว้ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
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2. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
2.1 ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ต้องนาใบระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2.2 ผู้ ที่กาลั งศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ต้องนาใบรับรองสภาพการเป็น
นักเรียนของสถานศึกษาฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร
4. สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. การตรวจหลักฐาน ผู้ สมัครสอบจะต้องน าใบสมั ครและเอกสาร ที่กรอกข้ อความเรียบร้ อยแล้ ว
มาแสดงและลงชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่จะลงชื่อรับรองในใบสมัครที่ผ่านการตรวจหลักฐานแล้ว
2. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบ 100 บาท และรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการออกเลขที่นั่งสอบ
3. การรั บบัตรประจ าตั วผู้เข้ าสอบ ผู้ สมัครน าใบสมั ครและใบเสร็จรับเงินไปยื่นต่ อเจ้าหน้าที่ออก
บัตรเลขที่นั่งสอบ เจ้าหน้าที่จะออกเลขที่นั่งสอบในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและจะคืนบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบเพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการเข้าสอบ

การสอบคัดเลือก
ในการสอบคัดเลือกผู้สมัครสอบพึงปฏิบัติดังนี้
1. การดูประกาศแผนผังที่นั่งสอบ วิทยาลัยช่างศิลปจะประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ห้องสอบและ สนามสอบ
ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ป้านประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯหรือดูได้ที่ http://cfa.bpi.ac.th
2. เตรียมบัตรประจาตัวผู้สอบ ผู้สมัครสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบแสดงต่ อกรรมการควบคุมการ
สอบ ถ้าไม่นาบัตรประจาตัวผู้สอบมาแสดง จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
3. การเขียน ชื่อ–ชื่อสกุล เลขที่นั่งสอบวิชาที่สอบ ผู้สมัครต้องเขียนให้ถูกต้องชัดเจน
4. การลงชื่อเข้าสอบ จะต้องลงชื่อเข้าสอบทุกวิชา ถ้าลืมหรือไม่แน่ใจให้แจ้งกรรมการควบคุมการสอบ
5. การเตรี ย มอุ ป กรณ์ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเตรี ย มอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น กระดานรองเขี ย นขนาดประมาณ
40x70 ซ.ม. ดินสอดา เช่น ดินสอ EE ดินสอถ่าน ยางลบ ตัวหนีบ คัตเตอร์ ให้พร้อมกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาต
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ให้ยืมกันในเวลาสอบ

การประกาศผลสอบ
วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูประกาศ
ผ่านออนไลน์จากเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป http://cfa.bpi.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยช่างศิลป

การมอบตัวเข้าศึกษา
รั บ มอบตั ว ในวั น ที่ 31 มี น าคม 2562 และผู้ มี สิ ท ธิ์ ต้ อ งเข้ า มอบตั ว ด้ ว ยตนเองพร้ อ มผู้ ป กครองใน
เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยช่างศิลป
** ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่มาตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นวิทยาลัยช่างศิลปจะพิจารณาตัดสิทธิ์
ในการสอบหรือไม่พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบ
1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย
2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบต่อกรรมการควบคุมการสอบและลงลายมือชื่อ ในเอกสารที่
กรรมการควบคุมการสอบให้ลงรายมือชื่อทุกวิชาที่เข้าสอบ
3. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบผ่า นไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ ออกจาก
ห้องสอบภายใน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มสอบ
4. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่าในกรณีใด ๆ กรรมการควบคุมการสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบ คัดเลือกจะ
พิจารณาไม่ตรวจกระดาษคาตอบในวิชานั้น ๆ
5. ห้ามนากระดาษใด ๆ เข้าห้องสอบและห้ามนาข้อสอบหรือกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ อนุญาตให้
นาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวิชาวาดเส้นเท่านั้น
6. ห้ามนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทเข้าห้องสอบ
7. หากมีข้อสงสัย หรือประสงค์ทาการใด ๆ ให้ขออนุญาตกรรมการควบคุมการสอบก่อน
............................................................................

10

2. หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) รับผู้สาเร็จการศึกษาดังนี้
2.1 ผู้สาเร็จหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
2.2 ผู้สาเร็จหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม
ศิลปหัตถกรรม ศิลปะประยุกต์ ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ
2.3 ผู้สาเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ผู้เข้าศึกษาต่อ ที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับ ศ.ปวช. หรือ ปวช. สาขาวิชาตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องสะสมหน่วยกิต จานวน 98 หน่วยกิต และ
สาหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ที่ไม่ตรงสาขา จานวน 106 หน่วยกิต จึงจะจบหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาที่เปิดสอน
วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาจิตรกรรม

2. สาขาวิชาประติมากรรม

3. สาขาวิชาภาพพิมพ์

4. สาขาวิชาศิลปไทย

5. สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

6. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

7. สาขาวิชาช่างสิปปหมู่ (ช่างเขียน ช่างรัก ช่างปั้น)
วุฒิที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่ศึกษาหลั กสู ตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
จะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
แนวทางศึกษาต่อ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สามารถศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่าง ๆ ดังนี้
- คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ

- โรงเรียนเวชนิทัศน์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยช่างศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) วิชาเอกศิลปไทย
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วิชาเอกจิตรกรรม และวิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

จานวนที่เปิดรับในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาจิตรกรรม
2. สาขาวิชาประติมากรรม
3. สาขาวิชาภาพพิมพ์
4. สาขาวิชาศิลปไทย
5. สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
6. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
7. สาขาวิชาช่างสิปปหมู่ (ช่างเขียน ช่างรัก ช่างปั้น)

จานวนรับ

สาขาละไม่น้อยกว่า 5 คน

* ทุกสาขาวิชาขอสงวนสิทธิไม่เปิดการเรียนการสอน ถ้ามีผู้เรียนไม่ถึง 5 คน
แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถสมัครสอบเข้ารับราชการในหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม และองค์การต่างๆ
หรือ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ในตาแหน่งช่างศิลป์ จิตรกร ประติมากร
ช่างรัก ช่างเขียน นักออกแบบตกแต่ง หรือสามารถประกอบอาชีพ อิสระได้
สิทธิพิเศษ/การให้บริการ
วิทยาลัยช่างศิลป มีความพร้อมให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ระบบอินเทอร์เน็ต ไร้สาย บริการสุขภาพ
และอนามัย บริการปรึกษาแนะแนวการศึกษาต่อ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติงานทางศิลปะเฉพาะ
ด้านประกันอุบัติเหตุ และโควตาในการเข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
ช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น
ทุนการศึกษา
วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ทั้ ง จากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาล เอกชน มู ล นิ ธิ และสมาคม เพื่ อ จั ด สรร
เป็ นทุน การศึกษาให้แก่นักเรีย นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีผ ลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย
สามารถสมัครเข้ากองทุนกู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)
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ระเบียบการรับสมัคร
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) รับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยการสอบคัดเลือก
จากผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม
ศิลปหัตกรรม ศิลปะประยุกต์ ช่างก่อสร้าง ช่างเขียนแบบ หรือช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.3 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ และเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดสารเสพติดทุกชนิด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริง
2. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จานวน 4 ใบ
3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครฉบับจริง
ใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบคัดเลือก
สามารถดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันสมัครสอบวันสุดท้าย ผู้สมัครจะต้อง
ดาเนินการพิมพ์และกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย วิทยาลัยจะไม่มีบริการในส่วนนี้
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กาหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจาปีการศึกษา 2562
กาหนดการ

เวลา

สถานที่

1. ศึกษาคู่มือและพิมพ์ใบสมัครจาก
เว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป
2. รับสมัครสอบคัดเลือก
(ค่าสมัคร 100 บาท)

7-10 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

13 มีนาคม 2562

4. สอบคัดเลือก ระดับ ศ.ปวช.

16 มีนาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป

- วิชาวาดเส้น

09.00 - 12.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

- สอบสัมภาษณ์

13.00 - 16.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

5. สอบคัดเลือก ระดับ ศ.ปวส.

17 มีนาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป

- วิชาเฉพาะสาขา

09.00 – 12.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

13.00 – 16.00 น.

*ตามประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบ

20 มีนาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th

- สอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับ ศ.ปวช.
ระดับ ศ.ปวส.
7. รับมอบตัว ตรวจร่างกายและชาระเงิน
ระดับ ศ.ปวช และ ศ.ปวส.
8. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

บัดนี้เป็นต้นไป

31 มีนาคม 2562
9.00 – 12.00 น. และ
13.00 – 15.00 น.
16 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th
(ด้วยตนเอง)
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th

วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป

หมายเหตุ : วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์แสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อรับการสัมภาษณ์
และรับการตรวจร่างกาย (ค่าตรวจร่างกาย 100 บาท) ในวันเดียวกัน
สามารถดูผลการสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่วิทยาลัยช่างศิลป
และทางเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป http://cfa.bpi.ac.th
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การสมัครสอบคัดเลือก
การเตรียมเอกสารก่อนการสมัคร
การสมัครให้ผู้สมัครยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคือ
1. ใบสมัครสอบคัดเลือก การกรอกใบสมัคร ควรปฏิบัติดังนี้
1.1 กรอกข้อความต่าง ๆ ตัว บรรจง อ่านง่ายชัดเจนลงในใบสมัคร บัตรประจาตัวผู้ เข้าสอบทั้ง
2 ส่วน (บัตรเลขที่นั่งสอบ เจ้าหน้าที่เป็นผู้กาหนด) ให้ครบถ้วนด้วยปากกาหมึกน้าเงินหรือดา
1.2 ติดรูปถ่ายขนาด 3X4 เซนติเมตร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดาซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันรับสมัครและเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกันจานวน 4 รูป ในใบสมัคร ในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบทั้ง 3 ส่วน
และในบัตรเลขที่นั่งสอบ
1.3 ให้ผู้สมัครสอบเว้นช่องลายมือชื่อไว้ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา
2.1 ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องนาใบระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2.2 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องนาใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน
ของสถานศึกษาฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้สมัคร หรือสาเนา ลงชื่อผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
ขั้นตอนการสมัครสอบ
1. การตรวจหลักฐาน ผู้สมัครสอบจะต้องนาใบสมัครและเอกสารที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วมาแสดง
และลงชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่จะลงชื่อรับรองในใบสมัครที่ผ่านการตรวจหลักฐานแล้ว
2. การชาระเงิน ค่ า ธรรมเนีย มการสมั ค รสอบ ผู้ ส มัครสอบต้อ งช าระเงิน ค่าธรรมเนีย มการสมัครสอบ
100 บาท และรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการออกเลขที่นั่งสอบ
3. การรับบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ ผู้สมัครนาใบสมัครและใบเสร็จรับเงินไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่อ อกบัตรเลขที่
นั่งสอบเจ้าหน้าที่จะออกเลขที่นั่งสอบในบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบและจะคืนบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบให้หนึ่งส่วน เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

15

การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบพึงปฏิบัติดังนี้
1. การดูประกาศแผนผังที่นั่งสอบ วิทยาลัยช่างศิลปจะประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ
ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 หรือดูได้ที่ http://cfa.bpi.ac.th
2. เตรียมบัตรประจาตัวผู้สอบ ผู้สมัครสอบจะต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบแสดงต่อกรรมการควบคุม
การสอบ ถ้าไม่นาบัตรประจาตัวผู้สอบมาแสดง จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
3. การเขียน ชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่นั่งสอบวิชาที่สอบ ผู้สมัครต้องเขียนให้ถูกต้องชัดเจน
4. การลงชื่อเข้าสอบ จะต้องลงชื่อเข้าสอบทุกวิชา ถ้าลืมหรือไม่แน่ใจให้แจ้งกรรมการควบคุมการสอบ
5. การเตรี ย มอุ ป กรณ์ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเตรี ย มอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น กระดานรองเขี ย นขนาดประมาณ
40x70 ซ.ม. ดินสอดา เช่น ดินสอ EE ดินสอถ่าน ยางลบ ตัวหนีบ คัตเตอร์ สีน้า จานสี พู่กันขนาดต่าง ๆ ภาชนะ
ใส่น้า ผ้าเช็ดสี ให้พร้อมกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ยืมกันในเวลาสอบ
วิชาที่สอบ
1. วิชาเฉพาะสาขา

เวลา 9.00 – 12.00 น.

2. สัมภาษณ์

เวลา 13.00 – 16.00 น.
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อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียม

1. จิตรกรรม

1. กระดานรองเขียน
2. ดินสอดา
3. ปากกา
4. ยางลบ
5. สีน้า
6. จานผสมสี
7. พู่กันขนาดต่าง ๆ
8. ภาชนะสาหรับใส่น้า ผ้าเช็ดสี

2. ประติมากรรม

1. เครื่องมือสาหรับปฏิบัติงานปั้น (ไม้ปั้น)

3. ภาพพิมพ์

1. กระดานรองเขียน
2. ดินสอดา
3. ปากกา
4. ยางลบ
5. จานผสมสี ผ้าเช็ดสี
6. สีโปสเตอร์ สีเทียน ดินสอสี ฯลฯ
7. พู่กันขนาดต่างๆ
8. ภาชนะสาหรับใส่น้า
1. กระดานรองเขียน
2. ดินสอดา
3. ยางลบ
4. ปากกาไม้ฉาก ไม้บรรทัด
5. สีฝุ่น หรือ สีโปสเตอร์
6. พู่กันขนาดต่าง ๆ สาหรับตัดเส้น ลงพื้น
7. จานผสมสี ผ้าเช็ดสี
8. ภาชนะสาหรับใส่น้า
1. กระดานรองเขียน
2. ดินสอดา ดินสอแรเงา ยางลบ
3. ปากกา
4. พู่กันขนาดต่าง ๆ จานผสมสี
5. สีน้า ดินสอสี
6. ภาชนะสาหรับใส่น้า ผ้าเช็ดสี
7. เครื่องมือสาหรับเขียนแบบ ไม้ที (T.Sq.) ไม้ฉาก ไม้เสกล

4. ศิลปไทย

5. ออกแบบตกแต่ง
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สาขาวิชา
6. เครื่องเคลือบดินเผา

7. ช่างสิปปหมู่
(ช่างเขียน ช่างรัก ช่างปั้น)

อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียม
1. กระดานรองเขียน
2. ดินสอดา ดินสอแรเงา ยางลบ
3. ปากกา
4. สีน้า สีโปสเตอร์ หรือดินสอสี
5. พู่กันขนาดต่าง ๆ
6. ภาชนะสาหรับใส่น้า ผ้าเช็ดสี
7. เครื่องมือสาหรับเขียนแบบ ไม้ฉาก วงเวียน ฯลฯ
8. จานผสมสี
1. กระดานรองเขียน
2. ปากกาไม้ฉาก ไม้บรรทัด
3. ดินสอดา ยางลบ
4. สีฝุ่น หรือ สีโปสเตอร์ จานผสมสี
5. พู่กันขนาดต่าง ๆ สาหรับตัดเส้น และลงพื้น
6. ภาชนะสาหรับใส่น้า
7. ผ้าเช็ดสี

การประกาศผลสอบ
วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยสามารถดูประกาศ
ผ่านออนไลน์จากเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป http://cfa.bpi.ac.th และป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยช่างศิลป
** ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านและไม่มาตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์

การมอบตัวเข้าศึกษา
รับมอบตัว ตรวจร่างกายและชาระเงิน ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และผู้มีสิทธิ์ต้องเข้ามอบตัวด้วยตนเอง
พร้อมผู้ปกครองในเวลา 9.00 น. ที่วิทยาลัยช่างศิลป
** ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และไม่มาตามวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
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ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นวิทยาลัยช่างศิลป จะพิจารณาตัด
สิทธิ์ในการสอบหรือไม่พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบ
1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย
2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบต่อกรรมการควบคุมการสอบและลงลายมือชื่อ ในเอกสารที่
กรรมการควบคุมการสอบให้ลงรายมือชื่อทุกวิชาที่เข้าสอบ
3. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบภายใน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มสอบ
4. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่าในกรณีใด ๆ กรรมการควบคุมการสอบหรือคณะกรรมการดาเนินการสอบ คัดเลือกจะ
พิจารณาไม่ตรวจกระดาษคาตอบในวิชานั้น ๆ
5. ห้ามนากระดาษใด ๆ เข้าห้องสอบและห้ามนาข้อสอบหรือกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ อนุญาตให้
นาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวิชาวาดเส้น เท่านั้น
6. ห้ามนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทเข้าห้องสอบ
7. หากเกิดข้อสงสัย หรือประสงค์กระทาการใด ๆ ให้ขออนุญาตกรรมการควบคุมการสอบก่อน

