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บทนําเกีย่วกบั the Glasgow School of Art (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ 
จากประวตัทิีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้ในการผลติศลิปิน นักออกแบบ และสถาปนกิทีท่รงอทิธพิลและประสบ 
ความสําเร็จมากทีส่ดุของโลกจํานวนหนึง่ การศกึษาทีมุ่ง่เนน้การปฏบิตั ิและผูเ้ชีย่วชาญทีป่ระจําการอยูใ่น 
สตดูโิอของ the Glasgow School of Art (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ไดด้งึบคุคลผูม้พีรสวรรคซ์ ึง่ม ี
ความ ปรารถนาอนัแรงกลา้และมคีวามสนใจในวฒันธรรมทางสายตารว่มกนัออกมาจากทั่วโลก  
GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ ซึง่กอ่ตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1845 เป็นหนึง่ในวทิยาลยัเฉพาะดา้นวจิติร 
ศลิป์ทีม่ ีเพยีงไมก่ีแ่หง่ในสหราชอาณาจักรและไดค้รอบครองพืน้ทีสํ่าคญัใจกลางเมอืง Glasgow (กลาส 
โกว)์ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1899 ทีใ่จกลางของวทิยาเขต เป็นทีต่ัง้ของอาคาร Mackintosh (แมคอนิทอช) ทีม่ ี
ชือ่เสยีง โดยไดรั้บการบรรยายจาก Sir Christopher Frayling (เซอรค์รสิโตเฟอร ์เฟรยล์งิ) อดตี 
อธกิารบดขีอง the Royal College of Art (รอยัลคอลเลจออฟอารต์) ลอนดอน วา่เป็น “...วทิยาลยัวจิติร 
ศลิป์ เพยีงแหง่เดยีวในโลกทีอ่าคารนัน้มคีณุคา่คูค่วร...นีค่อืงานวจิติรศลิป์ทีม่ไีวเ้พือ่สรา้งสรรคง์านวจิติร 
ศลิป์อกีมากมาย” อาคาร Mackintosh (แมคอนิทอช) ซึง่เป็นหนึง่ในอาคารทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์แหง่ 
ครสิตศ์ตวรรษที ่20 ไดรั้บการออกแบบโดยศษิยเ์กา่ของ GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ และเป็น 
หนึง่ใน นักออกแบบผูท้รงอทิธพิลมากทีส่ดุของประวตัศิาสตรส์มัยใหม ่ซึง่ก็คอื  Charles Rennie 
Mackintosh (ชารล์ส ์เรนนี ่แมคอนิทอช) และอาคารนีย้ังเป็นสว่นหนึง่ของประสบการณ์ทางการศกึษาที่ ่
พเิศษเฉพาะ ของ the Glasgow School of Art (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ Mackintosh (แมคอนิ 
ทอช) เป็นเพยีงหนึง่ ในศลิปิน นักออกแบบ และสถาปนกิผูบ้กุเบกินวตักรรม สรา้งสรรค ์และประสบ 
ความสําเร็จจํานวนมากที ่ไดรั้บประโยชนจ์ากชว่งเวลาทีพ่วกเขาศกึษาที ่GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาส 
โกว)์  
มนัีกศกึษากวา่ 1,900 คนทีร่ว่มกนัสรา้งชมุชนนักศกึษานานาชาตทิี ่GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ 
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองเรา ซึง่ศกึษาแผนกวจิติรศลิป์หรอืแผนกการออกแบบเฉพาะทางอยูใ่น 
Mackintosh School of Architecture (วทิยาลยัสถาปัตยกรรมแมคอนิทอช) ทีท่รงเกยีรตหิรอืในฐานะที ่
เป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมการศกึษาขา้มวทิยาลยั นับเป็นสว่นใหญท่ีส่ดุของชมุชนนักศกึษาของเรา  
นักศกึษาในโปรแกรมการศกึษาของ GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ สามารถเขา้ถงึการเรยีนรูด้า้น 
เทคนคิ และวจิติรศลิป์ทีพ่เิศษเฉพาะภายในแตล่ะวทิยาลยั ทัง้วจิติรศลิป์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
และนักศกึษาของ GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ ตลอดทัง้จํานวนทีข่ยายขึน้จะไดเ้ขา้ถงึสิง่อํานวย 
ความ สะดวกทีห่ลากหลายยิง่ขึน้สําหรับการผลติผลงานทีส่รา้งสรรค ์และรวมถงึทรัพยากรการเรยีนรูช้ัน้ 
เลศิ และ หอ้งสมดุเฉพาะทาง 
 
 
การจดัอนัดบัวทิยาลยั  
The Glasgow School of Art (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ ไดรั้บการจัดอนัดบัสงูทีส่ดุในฐานะ 
สถาบนัการศกึษาเฉพาะทางทีเ่ปิดสอนดา้นทัศนศลิป์โดย the Guardian league tables (เดอะการเ์ดยีน 
ลกี เทเบลิส)์ สว่น Mackintosh School of Architecture (วทิยาลยัสถาปัตยกรรมแมคอนิทอช) ไดรั้บการ 
จัดอนัดบัเป็นอนัดบัสามในสหราชอาณาจักรอยา่งตอ่เนือ่งโดยวารสาร the Architect's Journal (ดอิารค์ ิ
เทคสเ์จอรนั์ล) และเป็นอนัดบั 2 ในการจัดอนัดบัของ the Guardian rankings (เดอะการเ์ดยีน แรงกงิส)์ 
สําหรับนักศกึษาทีม่งีานทําภายใน 6 เดอืนหลงัจบการศกึษา อกีทัง้ นักศกึษาดา้นสถาปัตยกรรมของเรายัง 
ไดรั้บรางวลัเหรยีญทองแดงอนัทรงเกยีรตจิากประธานของ RIBA และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาดา้น 
วจิติรศลิป์ของเราไดรั้บการเสนอชือ่ และไดรั้บรางวลั Turner Prizes เป็นจํานวนมากในชว่งเวลา 10 ปีที ่
ผา่นมา 
 
อตัราสว่นระหวา่งผูส้อน/นกัศกึษา 
อตัราสว่นระหวา่งผูส้อน/นักศกึษาคอื 19.8:1 วทิยาลยัแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในวทิยาลยัทีม่อีตัราการจบ 
การศกึษาสงูทีส่ดุในสหราชอาณาจักรอยูท่ีร่อ้ยละ 96.9 
 
 
ความปลอดภยัใน Glasgow (กลาสโกว)์  
โดยทั่วไปแลว้ Glasgow (กลาสโกว)์ และสหราชอาณาจักรมรีะดบัการเกดิอาชญากรรมทีค่อ่นขา้งตํา่ 
เชน่เดยีวกบัเมอืงใหญท่กุๆ เมอืง นักศกึษาควรมคีวามระมัดระวงัตามวจิารณญาณ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน 
เวลากลางคนื หรอืในขณะทีถ่อืครองเงนิหรอืสิง่มคีา่อืน่ๆ จํานวนมาก 
ในการตอ้นรับนักศกึษาตา่งชาตนัิน้ จะรวมถงึเคล็ดลบับางประการเกีย่วกบัวธิกีารทําใหต้นเองปลอดภยั 
และจะมกีารเฝ้าระวงัอาคารเรยีนทกุอาคารของวทิยาลยัดว้ยกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด  
เมือ่มกีารใชอ้ปุกรณ์ นักศกึษาทกุคนจะไดรั้บอปุกรณ์พรอ้มคําแนะนําดา้นความปลอดภยัเพือ่จะทําใหแ้น่ใจ 
วา่พวกเขารูจั้กลกัษณะทีป่ลอดภยัของเครือ่งจักรและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีพ่วกเขากําลงัทํางานดว้ย 
 



ทีพ่กัสาํหรบันกัศกึษา  
ทีพั่กซึง่ GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ เป็นผูด้แูล 
The Glasgow School of Art (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ มหีอ้งพักสําหรับนักศกึษาอยูส่ามแหง่ คอื 
Margaret Macdonald House (มารก์าเร็ต แมคโดนัลด ์เฮา้ส)์ ซึง่เป็นหอ้งพักทีเ่รามจีดุประสงคส์รา้งขึน้ 
สําหรับนักศกึษาอยูแ่ลว้ the Old School House (ดโิอลดส์คลูเฮา้ส)์ ซึง่ในอดตีเคยเป็นบา้นพักสําหรับ 
แขกทีต่ัง้อยูใ่นวทิยาเขต และ Victoria Hall (วคิตอเรยี ฮอลล)์ ทีต่ัง้อยูน่อกวทิยาเขต 
 
ทีพั่กอาศยัทกุแหง่ของเราอยูใ่นระยะทางทีใ่กลก้บัวทิยาเขต Garnethill (การเ์น็ตฮลิล)์ Margaret 
Macdonald House (มารก์าเร็ต แมคโดนัลด ์เฮา้ส ์- MMH) ตัง้อยูท่ี ่Buccleuch Street (บคัล ูสตรที) ใน 
เขต Garnethill (การเ์น็ตฮลิล)์ ของ Glasgow (กลาสโกว)์ ทีพั่กดงักลา่วตัง้อยูใ่จกลางวทิยาเขตของ 
GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ และใชเ้วลาไมถ่งึ 5 นาทใีนการเดนิจากอาคาร Mackintosh (แมค 
อนิ ทอช) the Old School House (ดโิอลดส์คลูเฮา้ส ์- OSH) ตัง้อยูท่ี ่Renfrew Street (เรนฟร ูสตรที) 
ซึง่ อยูด่า้นหลงัหอ้งสมดุของ GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์  และ Victoria Hall (วคิตอเรยี ฮอลล)์ 
ตัง้อยู ่ใกลก้บัวทิยาเขตของ Caledonian University (มหาวทิยาลยัคาเลโดเนยีน) ทีอ่ยูใ่นเขตสําหรับ 
นักศกึษา ซึง่คอ่นขา้งพลกุพลา่นและไดรั้บความนยิม และใชเ้วลาประมาณ 10/15 นาทใีนการเดนิไปยัง 
วทิยาเขต 
 
ทีพั่กซึง่ใหเ้ชา่อาศยัโดยเอกชน 
ทีพั่กประเภทนี ้โดยทั่วไปแลว้จะใหเ้ชา่อาศยัโดยเจา้ของหอ้งเชา่อสิระ นีอ่าจหมายถงึการทีค่ณุพักอาศยั 
คนเดยีว แบง่หอ้งอยูร่ว่มกบันักศกึษาอืน่ๆ อกีจํานวนหนึง่ หรอืพักอาศยัอยูใ่นบา้นของเจา้ของหอ้งเชา่เอง 
อกีทัง้ Glasgow (กลาสโกว)์ ยังมตีวัเลอืกทีด่เีลศิสําหรับทีพั่กของนักศกึษาทีเ่ป็นเชงิพาณชิย ์ซึง่คณุอาจ 
สนใจทีจ่ะพจิารณา 
 
เราสามารถจัดเตรยีมขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบั Glasgow (กลาสโกว)์ และพืน้ทีบ่างแหง่ทีค่ณุอาจพจิารณาที ่
จะพักอาศยัใหก้บัคณุได ้
 
การเดนิทางไปยงัวทิยาลยัและการเดนิทางรอบเมอืง 
จากสนามบนิ 
Glasgow (กลาสโกว)์ มสีนามบนิสองแหง่ - สนามบนิหลกัคอื Glasgow International Airport 
(สนามบนินานาชาตกิลาสโกว)์ มบีรกิารรถโดยสารประจําทางทีว่ ิง่อยูต่ามเสน้ทางประจําจากสนามบนิไป 
ยังยา่นใจกลางเมอืง Glasgow (กลาสโกว)์ ถงึแมว้า่นักศกึษาทีเ่ดนิทางมาถงึพรอ้มกระเป๋าเดนิทางขนาด 
ใหญค่วรเลอืกเดนิทางดว้ยรถแท็กซีต่ดิมเิตอรจ์ากควิรถแท็กซีท่ีส่นามบนิมากกวา่ รถแท็กซีท่กุคนัทีค่วิรถ 
แท็กซีจ่ะมใีบอนุญาต ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 20 ปอนดใ์นการเดนิทางไปยังยา่นใจกลางเมอืง 
Glasgow (กลาสโกว)์ ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ี 
Glasgow Prestwick Airport (สนามบนิกลาสโกว ์เพรสตว์คิ) ซึง่เป็นสนามบนิทีใ่หบ้รกิารสายการบนิ 
ประหยัดตน้ทนุเป็นสว่นใหญ ่สนามบนิแหง่นีม้บีรกิารรถโดยสารประจําทางหรอืรถไฟทีเ่ดนิทางเขา้สูย่า่น 
ใจกลางเมอืง Glasgow (กลาสโกว)์ – โดยใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ีโดยปกต ิการบรกิารโดยรถไฟนัน้จะ 
ใหบ้รกิารในชว่งเวลาระหวา่ง 6.00 น. ถงึ 23.00 น. เทา่นัน้ ดงันัน้ คณุควรตรวจสอบลว่งหนา้ หากคณุ 
เดนิทางมาถงึในชว่งเวลาอืน่ทีน่อกเหนอืไปจากชว่งเวลานี ้
วทิยาเขต Garnethill (การเ์น็ตฮลิล)์ นัน้ใชเ้วลาเดนิประมาณ 20 นาทจีากสถานรีถไฟสายหลกัจาก 
Glasgow’s Central (ศนูยก์ลางของกลาสโกว)์ และ Queen Street (ควนี สตรที) ทัง้นี ้สามารถเดนิทาง 
ไปยังวทิยาลยัไดโ้ดยงา่ยจากถนนหลกัทกุสาย ซึง่รวมถงึทางดว่นสาย M8 (เอ็มแปด) 
 
สถานรีถไฟทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ คอื สถาน ีCharing Cross (ชารงิ ครอสส)์ และสถานรีถไฟใตด้นิทีอ่ยู ่
ใกลท้ีส่ดุ คอื สถาน ีCowcaddens (คาวแคดเดนส)์ อกีทัง้ Glasgow (กลาสโกว)์ ยังเป็นเมอืงทีม่บีรกิาร 
รถโดยสารประจําทางทีด่ ีโดยมสีถานรีถโดยสารประจําทางสายหลกัทีใ่ชเ้วลาเดนิหา้นาทจีากวทิยาเขต 
ของวทิยาลยัไปตาม Renfrew Street (เรนฟร ูสตรที) อกีทัง้ รถโดยสารประจําทางระยะไกลยังออก 
เดนิทางจากสถานรีถโดยสารประจําทางแหง่นีเ้ชน่กนั 
 
 
สิง่อํานวยความสะดวก 
นักศกึษาทกุคนทีศ่กึษาในโปรแกรมทีมุ่ง่เนน้การปฏบิตัทิี ่GSA (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ สามารถ 
เขา้ถงึ พืน้ทีส่ตดูโิอเฉพาะทางตัง้แตเ่ขา้ศกึษาในปีแรกเป็นตน้ไป 
หอ้งสมดุของ the Glasgow School of Art (วทิยาลยัวจิติรศลิป์กลาสโกว)์ เป็นหนึง่ในสถานทีเ่ก็บสะสม 
งานวจิติรศลิป์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมทีด่ทีีส่ดุในสหราชอาณาจักร จดุมุง่หมายของเรา คอื เพือ่ 
จัดเตรยีมใหนั้กศกึษาและเจา้หนา้ทีไ่ดเ้ขา้ถงึขอ้มลู ทรัพยากร และบรกิารทีม่คีณุภาพสงู  



เอกสารสําคญัและงานวจิติรศลิป์ทีเ่ก็บสะสมไวเ้ป็นทรัพยากรทีโ่ดดเดน่สําหรับการศกึษาวจิติรศลิป์ การ 
ออกแบบ สถาปัตยกรรม และศลิปศกึษา และประกอบดว้ยวตัถทุีห่ลากหลายโดยมตีัง้แตบ่นัทกึของ 
วทิยาลยัไป จนถงึภาพรา่งทางสถาปัตยกรรม ชิน้สว่นสิง่ทอ รปูหลอ่ดว้ยปนู และเฟอรน์เิจอร ์ซึง่รวมถงึ 
คอลเลคชัน่ของ Mackintosh (แมคอนิทอช) ทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัทั่วประเทศ 
ยิง่ไปกวา่นัน้ วทิยาลยัมสี ิง่อํานวยความสะดวกทางเทคนคิเฉพาะทางอยูม่ากมายตัง้แตห่อ้งชดุสรา้งสรรค ์
สือ่เฉพาะทาง การพมิพแ์บบดจิติอลลงบนกระดาษและสิง่ทอ ภาพถา่ย ศลิปะภาพพมิพล์งบนไมห้รอืโลหะ 
การสรา้งตน้แบบอยา่งรวดเร็ว การตดัดว้ยเลเซอร ์และสิง่อํานวยความสะดวกเฉพาะทางอืน่ๆ อกีจํานวน 
มาก
 


