
คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีประวัติความ
เป็นมาโดยสังเขป ดังนี้ 

พ.ศ. 2505    เริ่มเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้ช่ือ แผนกวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ต่อมา 
พ.ศ. 2508 จึงเปล่ียนช่ือเป็น แผนกวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
       พ.ศ. 2510    เปิดแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
       พ.ศ. 2515    เปิดแผนกวิชาศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ขยายหลักสูตรจากระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง พร้อมกับแผนกวิชา
สถาปัตยกรรมเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
       พ.ศ. 2520    วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ โอนเข้าสังกัดในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาพ.ศ. 2518 และได้ใช้ชื่อใหม่ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ โดยมี ความมุ่งหมายเพื่อขยายงาน อาชีวศึกษาให้สูงขึ้นถึงระดับ
ปริญญาตรี 
       พ.ศ. 2523    แผนกวิชาศิลปกรรมเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
       พ.ศ. 2524    คุณหญิงดารา ไชยศสมบัติ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ ให้กับเขตพื้นที่ภาคพายัพ ณ 
บริเวณหลังวัดเจ็ดยอด และได้ซื้อเพิ่มอีก จำนวน 5 ไร่ รวมเป็นพื้นที่จำนวน 10 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
สถานศึกษาตามเจตนาของเจ้าของที่ดิน  
       พ.ศ. 2526    แผนกวิชาศิลปกรรมและแผนกวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ย้ายมาอยู่ที่บริเวณข้างวัดเจ็ด
ยอด เรียกว่า วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ (เจ็ดยอด) 
       พ.ศ. 2527    เปิดแผนกวิชาการพิมพ์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสู 
       พ.ศ. 2528    แผนกวิชาการพิมพ์ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปลี ่ยนชื ่อแผนกวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นแผนกวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
       พ.ศ. 2530    เปิดสอนวิชาเครื่องป้ันดินเผา ในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องบ้ันดินเผา  
       พ.ศ. 2531    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช 
ทานนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
เขตพื้นที่ภาคพายัพ”  
       พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน    การปรับเปล่ียนองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โดยได้รวมเอาคณะวิชาเดิม 4 คณะ คือ คณะวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิชาศิลปกรรมคณะวิชา
เทคโนโลยีสื่อสาร และคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อนการจัดตั้งเป็น คณะศิลปกรรมและสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ คณะกรรมการโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการพิจารณา จะนำคณะ
ศิลปกรรม ไปรวมเป็นคณะเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ ทางคณะวิชาศิลปกรรมและคณะวิชาออก แบบ



อุตสาหกรรมเดิม ได้ส่งตัวแทนเข้าไปขอให้ทบทวนเรื่องนี้ และนำเสนอศักยภาพขององค์กร ในด้านบุคลากร 
งาน และโครงสร้างที ่มีอยู่ว่าสามารถ ปรับขึ้นเป็นคณะที่เป็นเอกภาพได้ โดยใช้ชื่อว่า  “คณะศิลปกรรม” 
ประกอบกับศาสตร์วิชาด้านศิลปกรรมกับบริหารธุรกิจไม่สามารถ หลอมรวมกันได้ ในระบบการศึกษาที่เป็น
สากลก็ไม่มีปรากฏในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทางคณะกรรมการโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ล้านนาจึงเห็นชอบให้เป็นคณะศิลปกรรมและการออกแบบ และต่อมาทางคณะสถาปัตยกรรมเดิม ซึ่งขณะนั้น 
ในการปรับ คณะใหม่ได้เข้ารวมตัวอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอถอนตัวออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพื่อเข้ามาอยู่ในคณะศิลปกรรม และปรับเปล่ียนช่ือคณะใหม่โดยใช้ช่ือว่า “ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ” และได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ในราชกิจจนุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 
ประกอบด้วยสาขาดังนี้ 

1. สาขาศิลปกรรม 
2. สาขาการออกแบบ 
3. สาขาเทคโนโลยีศิลป์ 
4. สาขาสถาปัตยกรรม  
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