


“คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

มุ่งมันพัฒนาการเรียนการสอน

การค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์ 

การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม รักษา

เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม โดย

ใช้ฐานองค์ความรู้

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น”
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คณะจัดการศึ กษา ร ะดับปริญญาตรี  8 หลั กสูต ร

และร ะดับปริญญาโท 1  หลั กสูต ร

ระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)   วิชาเอกทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.)
ศป.บ. วิชาเอกออกแบบสื่อสาร
ศป.บ. วิชาเอกออกแบบอุตสาหกรรม
ศป.บ. วิชาเอกสิ่งทอและเคร่ืองประดับ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สถ.บ. วิชาเอกสถาปัตยกรรม
สถ.บ. วิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)   
ศป.ม. วิชาเอกศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

***ก าลังปรับปรุงหลักสูตร จะสามารถเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564



4ปี





วิชาเอกประติมากรรม
สร้างสรรค์ความงามทางทัศน์ศิลป์

ลักษณะ 3 มิติ  ถ่ายทอดผ่านเทคนิค
การขึ้นรูปด้วย  ดิน    ปูนพลาสเตอร์ 
ไฟเบอร์กลาส  ไม้ โลหะ ฯลฯ



วิชาเอกศิลปภาพพิมพ์
การสร้างสรรค์ความงามทางทัศนศิลป์

ลักษณะ 2 มิติ ด้วยเทคนิคการสร้างผลงาน
ผ่านเทคนิคการพิมพ์ ตัวอย่างเช่นภาพพิมพ์
แกะไม้ ภาพพิมพ์กัดกรด ภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม เป็นต้น



วิชาเอกศิลปะไทย
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ลักษณะ 2 มิติ สร้างผลงานด้วยเทคนิควิธีการ ของศิลปะไทย 

เช่น การเขียนลายรดน้ า การเขียนภาพแนวศิลปไทยร่วมสมัย การเขียนลายไทย      เป็นต้น 
เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น การน านักศึกษาไปเรียนเขียนภาพแนวศิลปะไทย
กับศิลปินที่มีชื่อเสียง ณ ที่พักของศิลปิน เพ่ือซึมซับแนวคิด วิถีชิวิตของศิลปินโดยตรง 





หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร



หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม



การเรียน

การสอน

หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม



การเรียนการสอนหลักสูตรทัศนศิลป์

หลักสูตรทัศนศิลป์  สาขาศิลปกรรม



4ปี





หลักสูตรออกแบบสื่อสาร



หลักสูตรออกแบบสื่อสาร

การเรียน

การสอน



การเรียน

การสอน

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร



หลักสูตรออกแบบสื่อสาร

การเรียน

การสอน



การเรียน

การสอน

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร





หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม



หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

การเรียนการสอน

Industr ia l  Des ign



หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

การเรียน

การสอน



ฝึกงานในสถานประกอบการ

เพื่อประสบการณ์ในภาคฤดูร้อน ปีท่ี 3 ของ

การศึกษา

หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

การเรียน การสอน



หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

การศึกษา

ดูงาน





หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ



หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ

การ

เรียน

การ

สอน



หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ

การ

เรียน

การ

สอน



การเรียนการสอนหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ



หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ

การ

เรียน

การ

สอน





หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

สถาปนิกนักปฏิบัติการ 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มี

ความคิดสร้างสรรค์ บนฐาน

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นล้านนา 

รักษาสภาวะแวดล้อม ถึง

พร้อมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม



การเรียน

การสอน

หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

การเรียนการสอน



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

งาน

ประ

กวด



หลักสูตรสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

WORK

SHOP





หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

สถาปนิกภายใน 

นักปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยี บูรณาการ            

องค์ความรู้ ภูมิปัญญา            

พื้นถิ่นล้านนาถึงพร้อม

ด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม



หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

การ

เรียน

การ

สอน



หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

การ

เรียน

การ

สอน







มุ่ งผลิ ตมหาบัณฑิตสายวิ ชาชีพและ
นักวิจัย ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
สร้างสรรค์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้มี
องค์ความรู้ในเชิงนวัตกรรม บูรณาการ
ค ว า ม รู้ กั บ ภู มิ ปั ญ ญ า ล้ า น น า  เ พื่ อ 
สร้างสรรค์ผลงานและประกอบธุรกิจ            
โดยใช้พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

การ

เรียน

การ

สอน



***ก าลังปรับปรุงหลักสูตร จะสามารถเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
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๓. สาขาเทคโนโลยีศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

- วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์
- วิชาเอกออกแบบบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเซรามิก



หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาเทคโนโลยศีิลป์



หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาเทคโนโลยศีิลป์

การเรียนการสอน



หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาเทคโนโลยศีิลป์

การเรียนการสอน



หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาเทคโนโลยศีิลป์

การเรียน

การสอน



หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาเทคโนโลยศีิลป์

การประกวดแข่งขัน



***ก าลังปรับปรุงหลักสูตร จะสามารถเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564



หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์



หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์



หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์



หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์

การ

เรียน

การ

สอน



หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์
ฝึกงานทีบ่รษิทั เอ็มอารด์ ีอีซีซ ีจ ากดั

ฝึกงานทีไ่อเดยีสตดูโิอ

ฝึ ก ง าน




