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ข้อมูลสำ�หรับผูป้ กครอง
คำ�แนะนำ� Glasgow School of Art

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตศิลปิน นัก
ออกแบบ และสถาปนิกที่มีชื่อเสียงและประสบความ
สำ�เร็จมากที่สุดของโลกหลายท่าน Glasgow School
of Art เน้นการศึกษาโดยการปฏิบัติและสร้างความ
เชี่ยวชาญในการใช้สตูดิโอ จึงสามารถดึงดูดคนที่มี
พรสวรรค์ มีใจรักและห่วงใยวัฒนธรรมทางศิลปะจาก
ทั่วทุกมุมโลก
GSA ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2388 เป็นหนึ่งใน
โรงเรียนศิลปะเอกชนที่เหลืออยู่ในสหราชอาณาจักร
และมีศูนย์การเรียนอยู่ใจกลางเมือง Glasgow ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2442 โดย GSA เป็นชุมชนนักศึกษาที่หลาก
หลายมากกว่า 2,400 คนซึ่ง 35% มาจากนอกสหราช
อาณาจักร
GSA มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ทันสมัยและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะด้านสำ�หรับนักศึกษาในการเรียนรู้
และทำ�งานเชิงสร้างสรรค์ทั้งในโรงเรียนและใน
แต่ละแผนก โดย GSA สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการ
สร้างความร่วมมือระหว่างโครงการต่าง ๆ และการ
ทำ�งานด้วยวิธีการหลากหลายสาขา
คุณอาจได้เห็นข่าวเรื่องไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
อาคาร Mackintosh ของ GSA เมื่อวันศุกร์ที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2561 คุณอาจรู้แล้วว่าอาคาร
Mackintosh อยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่และไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขต GSA ในปัจจุบัน โปรด
มั่นใจว่า ความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ที่สุดสำ�หรับเรา - นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่
ที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2561 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าว

การจัดอันดับของโรงเรียน

จากการจัดอันดับโลกของ QS ในวิชาศิลปะและการออกแบบ Glasgow
School of Art อยู่ในอันดับที่ 4 ของ สหราชอาณาจักร อันดับที่ 5 ของ
ยุโรป และอันดับที่16 จากทั่วโลก วารสารของสถาปนิกได้จัดอันดับให้
Mackintosh School of Architecture เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมที่ดี
ที่สุดในสกอตแลนด์ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมของเราได้รับเหรียญ
ทองแดงอันทรงเกียรติของ RIBA President และได้รับรางวัลเหรียญ
เงินของ RIBA President (เกียรตินิยมสูงสุด) ในปี พ.ศ. 2558 บัณฑิต
สาขาศิลปกรรมของเราได้รับรางวัล Turner Prize (รางวัลทัศนศิลป์อัน
ทรงเกียรติที่สุดของสหราชอาณาจักร) 5 ครั้ง และได้รับการเสนอชื่อ
เป็นสัดส่วน 25% ของผู้ถูกเสนอชื่อทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

หอพักสำ�หรับนักศึกษา

หอพักของ GSA
นักศึกษาใหม่ของ GSA จะได้มีโอกาสเข้าพักอาศัยในอาคารที่ GSA ได้
สร้างขึ้น ได้แก่ Blythswood House หรือ Margaret Macdonald
House ซึ่งตั้งอยู่บนถนน West Regent และถนน Buccleuch ตาม
ลำ�ดับ และใช้เวลาในการเดินเพียงแค่ 5 นาทีเพื่อไปถึงที่ตั้งวิทยาเขต
Garnethill
เนื่องจากหอพักเป็นของ GSA นักศึกษาจึงไม่ต้องมีปัญหายุ่งยากกับ
บุคคลที่สาม ทีมงานสมาชิกที่หอพักของเราพร้อมที่จะให้บริการตลอด
24 ชั่วโมงเพื่อตอบคำ�ถามของนักศึกษา หอพักของเรายังมีการความ
สัมพันธ์ที่ดี กับส่วนอื่น ๆ ของโรงเรียน เช่น แผนกสวัสดิการนักศึกษา
ศูนย์กีฬา GSA และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หอพักให้เช่าส่วนบุคคล
เป็นบ้านเช่าที่เจ้าของบ้านให้เช่า โดยนักศึกษาอาจพักอาศัยอยู่คน
เดียว เช่าร่วมกับนักศึกษาท่านอื่น ๆ หรืออาศัยอยู่ในบ้านกับเจ้าของ
บ้าน Glasgow ยังมีหอพักนักศึกษาเชิงพาณิชย์ให้นักศึกษาได้เลือกอีก
แผนกสวัสดิการนักศึกษาของเราสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเมือง
Glasgow และเขตที่นักศึกษาอาจพิจารณาเข้าพักอาศัยได้
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ข้อมูลสำ�หรับผูป้ กครอง
การเดินทางไปโรงเรียนและรอบ ๆ เมือง

Glasgow มีสนามบิน 2 แห่ง ได้แก่ สนามบินหลักระหว่างประเทศ
Glasgow และสนามบินเล็ก Glasgow Prestwick สนามบินระหว่าง
ประเทศ Glasgow มีบริการรถประจำ�ทางไปยังใจกลางเมือง Glasgow
แต่นักศึกษา ที่เดินทางมาถึงด้วยกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ควรเรียก
ใช้บริการแท็กซี่ในสนามบิน ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากทางการทั้งหมด
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ปอนด์ และใช้เวลาประมาณ 20 นาทีถึงใจ
กลางเมือง Glasgow วิทยาเขต Garnethill อยู่ห่างจากใจกลางของเมือง
Glasgow และสถานีรถไฟหลัก Queen Street โดยใช้เวลาเดินเพียง 15
นาที และมีเส้นทางมาโรงเรียนจากถนนสายสำ�คัญ ๆ หลายสายรวมถึง
มอเตอร์เวย์ M8
สถานีรถไฟท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุดคือ Charing Cross และสถานีรถไฟ
ใต้ดินที่ใกล้ที่สุดคือ Cowcaddens นอกจากนี้ Glasgow ยังมีบริการรถ
ประจำ�ทางหลายสาย โดยสถานีขนส่งหลักอยู่ที่ Buchanan Bus Station
ซึ่งใช้เวลาเดินจากโรงเรียนมาตามถนน Renfrew Street เพียงห้านาที
ก็จะถึง รถประจำ�ทางเส้นทางไกลก็ออกจากสถานีรถประจำ�ทางที่นี่ด้วย
เช่นกัน.

ชีวิตในเมือง Glasgow

Glasgow มีประเพณีดนตรีย้อนหลังไปหลายศตวรรษและเป็นสถานที่
แสดงดนตรีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันตก มีดนตรีและโรงละคร
หลากหลายเหมาะกับทุกรสนิยมตั้งแต่คลาสสิค โอเปร่า ไปจนถึงอินดี้
และป๊อป นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร แกลลอรี่ และพิพิธภัณฑ์จำ�นวน
มาก ที่จะให้คุณมีอะไรให้ทำ�อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะมิได้อยู่ในช่วงงาน
เทศกาลต่าง ๆ ก็ตาม
นักศึกษาของโรงเรียนศิลปะจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกับชุมชนสร้างสรรค์
ของ Glasgow จะได้เห็นผลงาน และพบปะกับศิลปิน นักออกแบบและ
สถาปนิกที่ทำ�งานอยู่ในเมือง

ความปลอดภัยในเมือง Glasgow

โดยทั่วไป Glasgow และสหราชอาณาจักร มีระดับอาชญากรรมที่ตํ่า
Glasgow ได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีคุณภาพชีวิตของ Mercer ให้
เป็นหนึ่งของเมืองชั้นนำ�สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ
เมืองใหญ่ ๆ ทั่วไป มีบางสิ่งที่นักศึกษาควรใช้ความระมัดระวัง โดย
เฉพาะช่วงเวลากลางคืน หรือขณะถือเงินเป็นจำ�นวนมาก หรือของมี
ค่าอื่น ๆ สัปดาห์การปฐมนิเทศในช่วงเริ่มต้นของเทอมจะมีการให้คำ�
แนะนำ�นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีรักษาความปลอดภัย และอาคารทั้งหมด
ของโรงเรียนก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยไว้
ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ นักศึกษาทุกคนจะได้รับการสอน
เรื่องความปลอดภัยโดยช่างผู้ชำ�นาญของเรา เพื่อให้แน่ใจว่า นักศึกษา
จะเรียนรู้ถึงคุณลักษณะความปลอดภัยและวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง ห้องปฏิบัติการจะมีช่างเทคนิคประจำ�อยู่เสมอ
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ค่าใช้จ่าย

นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของทางโรงเรียนแล้ว
นักศึกษาจะต้องเตรียมงบประมาณสำ�หรับอาหาร ที่พัก กิจกรรมทาง
สังคม ฯลฯ รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียน ซึ่งแตกต่างกันตามวิชา
เลือก และ ปีการศึกษา - โดยปีสุดท้ายจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น - และ
ประเภทของงานที่นักศึกษาต้องจัดทำ� แต่ละแผนกจะให้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับค่าวัสดุโดยเฉลี่ย และโรงเรียนจะดำ�เนินการซื้อวัสดุที่ต้องใช้
เป็นจำ�นวนมากให้นักศึกษาได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่านักศึกษาแต่ละคน
จะซื้อเอง
ในบางปี อาจมีการศึกษานอกสถานที่ และถ้านักศึกษาประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอาจมีค่าใช้จ่ายการเรียนเพิ่ม
ขึ้นในปีนั้น ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางที่จะไป

การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ

โรงเรียนมีโครงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามากมายซึ่งรวมถึง
สวัสดิการ คำ�แนะนำ�ด้านวีซ่า การให้คำ�ปรึกษา การสนับสนุนการเรียน
ภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือนักศึกษา อาชีพและและโอกาสการจ้างงาน

การทำ�งานหลังจากสำ�เร็จการศึกษา

นักศึกษาของเราที่จบการศึกษามีประวัติการเข้าศึกษาต่อหรือทำ�งาน
ภายในหกเดือนหลังสำ�เร็จการศึกษาในอาชีพการงานที่แตกต่างกัน
รวมทั้งงานด้านศิลปะ นักออกแบบ และสถาปนิก ตลอดจนงานบริหาร
จัดการหรือการสอนศิลปะ
เนื่องจากการยกเลิกวีซ่าประเภท Post Study ในปี พ.ศ. 2555 นักศึกษา
ที่สำ�เร็จการศึกษาจะต้องเปลี่ยนวีซ่าเป็นระดับ 1 หรือ 2 เพื่อให้สามารถ
ทำ�งานในสหราชอาณาจักรได้หลังจากสำ�เร็จการศึกษา โปรดดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่นี่: gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
นักศึกษาต่างชาติที่คิดจะทำ�งานในสหราชอาณาจักรขณะศึกษาอยู่ที่
GSA ควรไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทราบถึง
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างงาน และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
ทำ�งานในสหราชอาณาจักร รวมถึงคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับช่วงเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสมในการหางาน

