ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป
เรื่อง การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
รอบที่ ๒ วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
---------------------วิทยาลัยช่างศิลป ให้โควตาสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช.
หรือเทียบเท่าและผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. หรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ตามนโยบายส่งเสริมให้นัก เรียน ที่มีความสามารถทางศิลปะ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรศิลปกรรม
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ศ.ปวส.) ในวิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช. หรือเทียบเท่า
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช.
หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย ๖ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๑.๓ มีความสามารถทางด้านศิลปะ หรือมีผลงานศิลปะเป็นที่ปรากฏ หรือได้รับรางวัลจาก
การประกวดในระดับต่าง ๆ
๑.๔ มีความประพฤติดี
๑.๕ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อหรือติดสารเสพติดร้ายแรง
๒. วิธีการสมัครและการส่งแฟ้มผลงานคัดสรร
๒.๑ นักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ลงชื่อสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยช่างศิลป ระบบโควตา
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยเลือกสาขาวิชาได้เพียง ๑ สาขาวิชา ดังนี้
๒.๑.๑ สาขาวิชาจิตรกรรม
๒.๑.๒ สาขาวิชาประติมากรรม
๒.๑.๓ สาขาวิชาภาพพิมพ์
๒.๑.๔ สาขาวิชาศิลปไทย
๒.๑.๕ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
๒.๑.๖ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
๒.๑.๗ สาขาวิชาช่างสิปปหมู่ (ช่างเขียน ช่างรัก ช่างปั้น)
/ที่เว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป...

-๒ที่เว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป http://cfa.bpi.ac.th (หน้าลงข้อมูลผู้สมัคร (โควตา)
เข้าศึกษาในระดับ ศ.ปวส. ผู้สมัครต้องใช้บัญชี Gmail)
๒.๒ นักเรียนส่งแฟ้มผลงานคัดสรร ที่แสดงถึงความสามารถทางศิลปะ (ภาพถ่ายผลงาน)
หรือสำเนาใบเกียรติบัตรที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับต่าง ๆ (ถ้ามี) เพื่อประกอบการ
พิจารณา
** โดยส่งแฟ้มผลงานมาที่ วิทยาลัยช่างศิลป ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๒๖๔๕๙๙ (วงเล็บโควตา ศ.ปวส. ๖๔ และจัดส่ง
EMS) ให้ถึงวิทยาลัยฯภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ หรือนำมายื่นด้วยตนเองภายในวันและ
เวลาที่กำหนดในเวลาราชการ ณ วิทยาลัยช่างศิลป**
๓. การพิจารณาผู้มีสิทธิ์และประกาศรายชื่อ (โควตา)
๓.๑ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาคุณสมบัติตรงตามที่วิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อ ๑
๓.๒ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากแฟ้มผลงานคัดสรร ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว(โควตา)และวันมอบตัว
๔.๑ วิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว (โควตา) รอบที่ ๒ ระดับ ศ.ปวส. ในวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จุดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยช่างศิลป และเว็บไซต์วิทยาลัยช่างศิลป
http://cfa.bpi.ac.th
๔.๒ วันมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
๕. การมอบตัวและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบตัว
ในวันมอบตัวนักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง และนำเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้
๕.๑ ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง (เอกสารหมายเลข ๑) ผู้สมัคร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://cfa.bpi.ac.th
๕.๒ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคเรียนฉบับจริง
๕.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๖ ภาคเรียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ฉบับจริงพร้อม
สำเนา
๕.๔ รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๓ ใบ เขียนชื่อ นามสกุล
หลังรูปให้เรียบร้อย
๕.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา ให้นำใบสูติบัตร ของนักเรียนฉบับจริงมาแสดง
พร้อมฉบับสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๖ สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา และนักเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ
/๕.๗ ในกรณีบิดา.....

-๓๕.๗ ในกรณีบิดา มารดาไม่สามารถมาดำเนินการได้ ใช้หนังสือมอบอำนาจ
(เอกสารหมายเลข ๑.๑) ประกอบกับ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (บิดา มารดา)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ญาติที่บรรลุนิติภาวะและประกอบอาชีพแล้ว)
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (เอกสารหมายเลข ๑) และหนังสือมอบอำนาจ
(เอกสารหมายเลข ๑.๑) จากเว็บไซต์ของวิทยาลัย http://cfa.bpi.ac.th
๖. การพิจารณารับมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน (โควตา)
วิทยาลัยฯ จะพิจารณาในวันมอบตัวดังนี้
๖.๑ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากใบระเบียนแสดงผลการเรียน หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๕๐
ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
๖.๒ เอกสารและหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน
๖.๓ นักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ปกครอง

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรัญ หนองบัว)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป

