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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น และศูนย์วิปัสสนาสากล 

ไร่เชิญตะวัน และกลุ ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย มีแนวคิดร่วมกัน 

ในการจัดให ้มีหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมขึ้น  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่ผู้ที่มีความสนใจศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม 

เน้นสร้างความรู ้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ท้ังทฤษฎีและ 

ปฏิบัติในแบบเข้มข้น น�าหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ 

การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรม 

ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เป็นหลักสูตร

การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พระภิิกษุ สามเณร 

ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้  

โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับ  

จะได้รับใบประกาศการสำเร็จการศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และ ศาสตรเมธี 

ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) 
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“งานพุทธศิลปกรรม ท่�ม่อย่่ในประเทศไทยทุกวันน่�นั�น  
ถอืเปน็มรดกอนัลำ�าค่า่ท่�ค่นไทยทกุค่นค่วรจะไดท้ำานุบำารุงรกัษา
ไว ้วนัน่�เราพรอ้มแลว้ท่�จะเดนิไปข้า้งหนา้ เพื�อท่�จะฟ้� นฟ่ อนรุกัษ์ 
และทำานุบำารุงให้งานพุทธศิลปกรรมข้องประเทศไทยนั�นได้
เจรญิมั�นค่งยั�งยนืตลอดไป”

ศาสตราจารย์์พิเศษ ดร.วัันชััย์ ศิริชันะ    
นายกสภามหาวิิทยาลััยแม่ฟ้า้หลัวิง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมจะร่วมมือกับพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และศิลปินเชียงราย โดยใกล้ชิด เพื่อทำให้ 

งานพุทธศิลปกรรมของประเทศไทยนั้นได้คงอยู่ตลอดไป”

พระเมธีวัชัิโรดม (วิ.วิชิิรเมธี)ี    
ผู้้�อำำานวิยการศู้นย์วิิปััสสนาสากลัไร่เชิิญตะวิัน) 

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชััย์ โฆษิตพิพัฒน์    
ศิูลัปัินแห่งชิาติ สาขาทัศูนศิูลัปั์ (จิิตรกรรม) ปัระจิำาปัี 2554

“หลักส่ตรน่� เร่ยนฟร่ ผมเป็นผ่้สนับสนุนหลักใน
การบริหารจัดการหลักส่ตร เราใช้้ เงินเป็นล้านต่อป ี
ในการจัดจ้างผ่้เช้่�ยวช้าญ ผ้่ทรงคุ่ณวุฒิิต่างๆ ทั�วประเทศ 
เพื�อเราต้องการสร้างองค่์ค่วามร่้ เราต้องการป้� นค่นเก่ง  
เราต้องการป้� นอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวงต้องการ
สร้างค่น เพื�อมุ่งไปส่่การเป็นศิลปินมืออาช้่พ”

“ ศิลปะ เ ป็น สิ� งท่� ทรงค่วามสำา คั่ญมาก ดังนั� น 
เราจะเห็นได้ว่าในมงค่ลส่ตร 38 ประการ พระพุทธองค่์ได ้
นำาเอาศิลปะมาบรรจไุวเ้ปน็ส่วนหน่�งข้องมงค่ลทั�ง 38 ประการ 
ด้วยการท่�พระพุทธองค่์ตรัสถ่งค่วามสำาค่ัญข้องศิลปะ 
ไวเ้ช้น่น่� กเ็ปน็หลกัฐานเพ่ยงพอแลว้ ท่�จะประเมนิถง่ค่ณุค่า่
ข้องศิลปะวา่ทรงค่วามสำาค่ญั ตอ่ช้ว่ติ ตอ่สังค่ม ตอ่โลก และ
ตอ่อารยธรรมข้องเรามากมายเพ่ยงใด”
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    ตราสัญลักษณ ์

    ออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง

    ตรวัจแบบโดย์ 
    ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

               2.  ตวัอักษร  พ.  อยูต่รงกลาง  หมายถงึคณุค่า  ความส�าคญั 

ทางพระพุทธศาสนา และมีเครื่องหมาย อุณาโลมอยู่ด้าน

บนตวั พ. แสดงให้เหน็ถงึการรู้แจ้งทัง้ทางพระพทุธศาสนา

และทางพุทธศิลป์ 

   3. ฐานดอกไม ้ (ดอกล�าดวน) ซึ่งเป็นลักษณะดอกไม้

ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      4. ลวดลายสีแดง หมายถงึ สีประจ�าวนัพระราชสมภิพ  

(วันอาทิตย์) ของสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี 

   5. ลวดลายสีทอง หมายถึง สีที่แสดงถึงความเจริญ

รุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

    มีความหมาย ดังนี้

            1. พระเกศโมล ีเป็นสญัลกัษณ์แห่งการบรรลธุรรมสงูสดุ 

    ทางพระพทุธศาสนา โดยมีลกัษณะลวดลายตามแบบศลิปะ 

    ของศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่มีเอกลักษณ์  

    อตัลกัษณ์  และเป็นทีย่อมรบัการสร้างสรรค์ศลิปะในยคุสมยั 

    ปัจจุบัน
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ราย์ชัื่ออาจารย์์ผู้สอน

1. พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) 

การเผยแพร่องค์ความรูปทางพระพุทธศาสนา 

ในรูปแบบสมัยใหม่ “ธรรมประยุกต์”  

2. ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

3. อาจารย์นคร พงษ์น้อย 

การอนุรักษ์ศิลปกรรม การจัดการศิลปกรรม  

การสบืสานวฒันธรรมอนัดงีามของประเทศไทย  

5. อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง  

การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ กระบวนการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบงานทัศนศิลป์

ไทยและศลิปะสากล และมคีวามเชีย่วชาญพเิศษ 

ด้านการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเชิงพุทธศิลป์

4. ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง  

การสอน ทฤษฎี ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและ

ศิลปะสากล 

6. อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก  

การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ กระบวนการ 

สร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบงานทัศนศิลป์

ไทยและศิลปะสากล และความเชี่ยวชาญพิเศษ 

ทางด้านงานประติมากรรม 

8. อาจารย์วัชระ กว้างไชย์   

การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ กระบวนการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบงานทัศนศิลป์

ไทยและศลิปะสากล และมคีวามเชีย่วชาญพเิศษ 

ด้านการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเชิงพุทธศิลป์

9. อาจารย์กาญจนา ชลศิริ   

การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ กระบวนการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบงานทัศนศิลป์

ไทยและศลิปะสากล และมคีวามเชีย่วชาญพเิศษ 

ด้านการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

7. อาจารย์ขจรเดช หนิ�วหยิ�น   

การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ กระบวนการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ในรูปแบบงานทัศนศิลป์

ไทยและศิลปะสากล และมีความเชีย่วชาญพิเศษ 

ด้านการสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุ

ศาสตร์แห่งศลิปะ  ด้านเทคนคิ  วธิกีาร  กระบวนการ  

แนวทางในบริหารจัดการทางศิลปะ รวมถึง

การสร้างแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ศิลปะ

อย่างยั่งยืน



จํานวนนักศึกษา

50 คน/รูป

หลักสูตรแบ่งออกเป็น

ระดับท่ี 1    พุทธศิลป์พ้ืนฐาน

ระดับท่ี 2    พุทธศิลป์สร้างสรรค์

ระดับท่ี 3    พุทธศิลป์สร้างสรรค์ข้ันสูง

3 ระดับ

1 ปี
ระยะเวลาในการเรียน

(เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนฟรี

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม
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 หลักสูตรระย์ะสั้น  ระดับที่ 1  พุทธีศิูลัปั์พ้ืนฐาน

ค�าอธิบายหลักสูตร

มุง่เน้นสร้างเสรมิองค์ความรูด้้านสนุทรยีศาสตร์ให้แก่พระภิิกษ ุสามเณร และประชาชนทัว่ไป

ได้ศึกษา ทั้งภิาคทฤษฏีและภิาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์  

การสร้างสรรค์ รวมถึงการน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับบริบทส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หลักสูตรระยะสั้น ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน ได้แบ่งแผนการศึกษาเป็น 2 ประเภิท ได้แก่  

1) แผน ก. (ทฤษฎีี)* เรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 5 รายวิชา และ 2) แผน ข. (ทฤษฎีีและปฏิิบัติ) 

เรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 10 รายวิชา ดังนี้ 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

1) พุทธประวัติและปรัชญาในศาสนา* 2) ประวัติศาสตร์ศิลปะสากล*

3) การบริหารจัดการศิลปะ*  4) จิตรกรรม

5) สุนทรียศาสตร์ตะวันตก - ตะวันออก* 6) การอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม*

7) พุทธศิลปกรรม    8) วาดเส้น

9) ประติมากรรม และสัจจะวัสดุสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรม 10) ศิลปไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. พระภิิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

2. ไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา

3. สามารถสื่อสารภิาษาไทยได้ดี

4. ในกรณีที่เป็นพระภิิกษุหรือสามเณร ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นพระภิิกษุหรือสามเณร

5. มคีวามประสงคล์งทะเบยีนเพือ่ศกึษาในหมวดวชิาพระพทุธศาสนา หมวดวชิาทฤษฎศีลิปะ
และหมวดวิชาการบริหารจัดการศิลปะ

6. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามร้ายแรง

7. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
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 หลักสูตรระย์ะสั้น  ระดับที่ 2  พุทธีศิูลัปั์สร�างสรรค์

ค�าอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ เน้นการปฏิบัติงานทั้งด้าน

จติรกรรม ประตมิากรรม และเทคนคิการสรา้งสรรคอ์ืน่ ๆ  ในการคน้ควา้หาแนวทางในการสรา้งสรรค์

รูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะตน เรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 7 รายวิชา ดังนี้

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

1) พุทธประวัติและปรัชญาในศาสนา 2) วาดเส้นสร้างสรรค์

3) คติความเชื่อไตรภิูมิ   4) ศิลปวิจารณ์

5) สร้างสรรค์พุทธศิลปกรรม 1  6) สร้างสรรค์พุทธศิลปกรรม 2

7) การบริหารจัดการศิลปะ   

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. พระภิิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

2. ไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษาและสัญชาติ

3. สามารถสื่อสารภิาษาไทยได้ดี

4. ในกรณีที่เป็นพระภิิกษุหรือสามเณร ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นพระภิิกษุหรือสามเณร

5. ต้องมีทักษะและองค์ความรู้ ความเข้าใจทางด้านศิลปะ

6. มีความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อศึกษาในหมวดวิชาจิตรกรรมและการสร้างสรรค์หมวดวิชา

พุทธประติมากรรมและหมวดวิชาวาดเส้น (ตลอดหลักสูตรจำนวน 7 รายวิชา)

7. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามร้ายแรง

8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
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 หลักสูตรระย์ะสั้น  ระดับที่ 3  พุทธีศิูลัปั์สร�างสรรค์ขั้นส้ง

ค�าอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้น คัดสรร ผู้ท่ีสนใจท่ีจะศึกษา พัฒนารูปแบบ แนวทางการสร้างสรรค์ 

งานศิลปะให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์ในอัตลักษณ์เฉพาะตน เรียนตลอดหลักสูตรจำนวน 4 

รายวิชา ดังนี้

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

1) พุทธประวัติและปรัชญาในศาสนา 2) การสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง

3) การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมขั้นสูง 4) การบริหารจัดการศิลปะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. พระภิิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

2. ไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษาและสัญชาติ

3. สามารถสื่อสารภิาษาไทยได้ดี

4. หนังสือรับรองการเป็นพระภิิกษุหรือสามเณร

5. ตอ้งมอีงคค์วามรู ้แนวความคดิ ทกัษะ เทคนคิ และความเชีย่วชาญการสรา้งสรรคง์านศลิปะ

ในรูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะตน 

6. มีความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อศึกษาในหมวดวิชาสร้างสรรค์ขั้นสูง (ตลอดหลักสูตร 

จำนวน 4 รายวิชา)

7. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามร้ายแรง

8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร



หลักสูตรระย์ะสั้น สาขาวัิชัาพุทธศิลปกรรม

หลักสูตรระยะสั�น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

 ♦ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แบ่งแผนการศึกษาเป็น 2 ประเภิท ได้แก่

      1) แผน ก. (ทฤษฎีศิลปะ) และ 2) แผน ข. (ทฤษฎีและปฏิบัติศิลปะ)

	 ♦	ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์

 ♦ ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 ♦	พระภิิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป

	 ♦ ไม่จ�ากัดวุฒิทางการศึกษา

	 ♦	สามารถสื่อสารภิาษาไทยได้ดี

	 ♦	ในกรณทีีเ่ป็นพระภิกิษหุรอืสามเณร ต้องมหีนงัสอืรบัรองการเป็นพระภิกิษหุรอืสามเณร

	 ♦	 มีความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อศึกษาในหมวดวิชาพระพุทธศาสนาหมวดวิชาทฤษฎี 

     ศิลปะและหมวดวิชาการบริหารจัดการศิลปะ

	 ♦	มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน รับเพียง 50 รูป/คน

	 ♦	ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน จ�านวน 30 คน/รูป

	 ♦	ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ จ�านวน 15 คน/รูป 

	 ♦	ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง จ�านวน 5 คน/รูป

ระยะเวลาเรียน 1 ปี (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์) 

คัดเลือกเข้าเรียน   โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั้งทางด้านศิลปะ ภิาคปฏิบัติ และ 

การสอบสัมภิาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสตูรระยะสัน้ สาขาวิชาพุทธศลิปกรรม ไม่ใชห่ลกัสตูรปริญญา แต่เมือ่ท่านเรยีนจบหลักสูตร 

ทา่นจะไดร้บัประกาศนยีบตัรสำเรจ็การศกึษา หลกัสตูรระยะสัน้ สาขาวชิาพทุธศลิปกรรม ทีร่บัรอง

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง,  พระเมธีวชิโรดม  (ว.วชิรเมธี)  และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)
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BUDDHIST ART MFU



สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
333 หมู่ 1 ต�าบลท่าสุด อ�าเภิอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-7897 ต่อ 8035 , 8037

Buddhist Art MFU

ร่วมบริจาคเงิน 
เข้ากองทุนพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
ชื่อบัญช ีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง (กองทุนพุทธ
ศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง)

เลขที่บัญช ี  672-0-50576-4
เข้ากองทุนพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
ใบเสร็จรับเงินสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ก�าหนดการ
เปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565

ประกาศราย์ชัื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 25 พฤษภิาคม 2565

สอบคัดเลือก (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์)
ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภิาคม 2565 (สถานที่จะแจ้งภิายหลัง)

ประกาศราย์ชัื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 24 พฤษภิาคม 2565

เริ่มเรีย์น 
มิถุนายน 2565 - พฤษภิาคม 2566

สถานที่ศึกษา
“สถานฝึกอบรมพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
(พิพิธภิัณฑ์์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง (D2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)


