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BFA MAJORS 
Advertising & 
Graphic Design
Animation
Comics & 
Narrative Practice
Contemporary Crafts
Fashion Design
Film & Video
Fine Arts
Illustration
Industrial Design
Interior Design
Photography 
Studio Art with an 
Emphasis in the History 
of Art & Visual Culture

GRADUATE PROGRAMS 
Master of Fine Arts:  
New Projects
Master of Design: 
Intergrative Design

Columbus College of Art & Design 
(CCAD) is a private, independent, non-
profit institution of higher education 
offering a four-year program leading to 
a Bachelor of Fine Arts (BFA) degree, 
as well as a two-year graduate degree 
program. CCAD is located in the heart 
of the vibrant and fast growing city of 
Columbus, Ohio.

FAST FACTS
 Year Founded: 1879

 Enrollment: 1,071 students

 Faculty: 186

 Average class student-to-faculty ratio: 10:1

 Academic Year: Two 16-week semesters

  Fall Semester: August – December

  Spring Semester: January – May

 88.2% of our graduates have jobs or higher   

 education plans within a year of graduation

 Excellent reputation, yet very affordable

COSTS FOR 2019 - 2020 
 Tuition: $35,880

 Room and Board: $9,680 - $11,970 depending on  

 residence hall choice

 Scholarships available for international students

นักศกึษา 
นานาชาติ
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วชิาเอกส�าหรบั BFA
โฆษณาและ 
การออกแบบกราฟิก
ภาพเคลือ่นไหว
การต์นูและ 
การฝึกเลา่เรือ่ง
การฝีมอืรว่มสมยั
การออกแบบแฟชัน่
ภาพยนตรแ์ละวดิโีอ
วจิติรศลิป์
การวาดภาพประกอบ
การออกแบบอตุสาหกรรม
สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน
ศลิปะ 
สตดูโิอการถา่ยภาพ โดยเนน้
ทีป่ระวตัศิาสตรว์ฒันธรรม
ศลิปะและทศันศลิป์

แผนการศกึษาปรญิญาโท 
ปรญิญาโทวจิติรศลิป์:  
โครงการใหม่
ปรญิญาโทการออกแบบ: การ
ออกแบบเชงิบรูณาการ

วทิยาลยัศลิปะและการออกแบบโคลมับสั 
(CCAD) เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอสิระ
และไมแ่สวงผลก�าไรทีน่�าเสนอแผนการ
ศกึษาสีปี่ทีม่อบปรญิญาตรสีาขาวจิติรศลิป์ 
(BFA) และแผนการศกึษาปรญิญาโทสองปี 
CCAD ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงโคลมับสัทีม่ี
ชวีติชวีาและเตบิโตอยา่งรวดเร็วในรัฐ
โอไฮโอ

ขอ้มลูยอ่
 ปีทีก่อ่ตัง้: ค.ศ. 1879
 การลงทะเบยีน: 1,071 คน
 คณะอาจารย:์ 186 คน
 อตัราสว่นนักศกึษาตอ่อาจารยข์องชัน้เรยีนเฉลีย่: 10:1
 ปีการศกึษา: ภาคการศกึษา 16 สปัดาหส์องภาค
  ภาคการศกึษาฤดใูบไมร้ว่ง: สงิหาคม – ธนัวาคม
  ภาคการศกึษาฤดใูบไมผ้ล:ิ มกราคม – พฤษภาคม
  88.2% ของผูส้�าเร็จการศกึษาของเรามงีานหรอื

แผนการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ภายในหนึง่ปีทีส่�าเร็จการ
ศกึษาชือ่เสยีงอนัดเีลศิในราคาทีจ่า่ยได ้

คา่ใชจ้า่ยส�าหรบั ค.ศ.  
2019 - 2020 
 คา่เลา่เรยีน: 35,880 ดอลลาร์
  คา่หอ้งพักและอาหาร: 9,680 ดอลลาร ์- 11,970 

ดอลลาร ์ขึน้อยูก่บัหอพักทีเ่ลอืก
 มทีนุการศกึษาส�าหรับนักศกึษานานาชาติ



วทิยาเขต CCAD 
»  วทิยาเขตในยา่นดาวนท์าวนท์ีป่ลอดภยัของ CCAD 

ประกอบดว้ยอาคาร 14 หลงั ทกุหลงัอยูภ่ายในรัศมทีี่
เดนิไดจ้ากใจกลางวทิยาเขต

»  วทิยาเขตมเีจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัของ CCAD  
คอยตรวจการณต์ลอด 24 ชัว่โมง

»  CCAD อยูต่ดิพพิธิภณัฑศ์ลิปะโคลมับสั และอยูใ่กลม้าก
กบัหอสมดุโคลมับสัเมโทรโพลตินั ยา่นชอรต์นอรท์แกล
เลอร ีและแหลง่รา้นคา้ รา้นอาหารและสถานบนัเทงิ
ตา่งๆ ในยา่นดาวนท์าวน์

»  นักศกึษา CCAD ใชบ้รกิารรถประจ�าทางในทอ้งถิน่ไดฟ้รี
ตลอดพืน้ทีม่หานครของโคลมับสั

»  มสีตดูโิอ อปุกรณ ์และหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรร์ะดบั
มอือาชพีส�าหรับทกุสาขาวชิาเอก

»  ผลงานของศลิปินระดบัชาตแิละนานาชาตติัง้แสดงใน
หอศลิป์บเีลอร ์ซึง่เป็นพืน้ทีจั่ดนทิรรศการหลกัของเรา 
ตลอดทัง้ปี

»  โครงการศลิปินผูม้าเยอืนท�าใหนั้กศกึษา CCAD ไดรู้จั้ก
ศลิปินและนักออกแบบทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิ
และระดบันานาชาตใินแตล่ะเดอืน

»  หอพักสองแหง่ในพืน้ทีว่ทิยาเขต พรอ้มสิง่อ�านวยความ
สะดวกในการซกัรดี หอ้งสงัสรรค ์และสิง่อ�านวยความ
สะดวกในการออกก�าลงักาย

»  ศนูยนั์กศกึษาพรอ้มหอ้งสงัสรรค ์รา้นกาแฟ ศนูยก์าร
เรยีนรู ้และหอ้งเลน่เกม

»  โรงอาหารส�าหรับนักศกึษาและคณาจารยข์อง CCAD
»  รา้นขายอปุกรณศ์ลิปะในวทิยาเขต
»  หอสมดุทีม่หีนังสอืมากกวา่ 50,000 เลม่ รวมทัง้หนังสอื

หายากทีม่อีายตุัง้แตศ่ตวรรษที ่17

ชมการส�ารวจแบบเสมอืนจรงิของ CCAD ไดท้ ี ่ 
ccad.edu/life-ccad/virtual-tour 

โคลมับสั โอไฮโอ  
»  เมอืงหลวงของรัฐโอไฮโอและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุอนัดบัที ่

14 ในสหรัฐอเมรกิา
»  ประชากร 1.9 ลา้นคนอาศยัอยูใ่นพืน้ทีม่หานครโคลมับสั
»  โคลมับสัเป็นทีต่ัง้ของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 61 

แหง่ โดยมปีระชากรนักศกึษารวมกนั 136,000 คน
»  ศนูยก์ลางหลกัส�าหรับงานในอตุสาหกรรมเทคโนโลย ี

การวจัิย และงานสรา้งสรรค์
»  นายจา้งของนักออกแบบแฟชัน่รายใหญอ่นัดบัสาม 

ของสหรัฐอเมรกิา
»  สนามบนินานาชาตติัง้อยูใ่นระยะเพยีง 15 นาท ี

จาก CCAD
»  โคลมับสัเป็นทีต่ัง้ของชมุชนทศันศลิป์และศลิปะการ

แสดงทีม่ชีวีติชวีา

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัโคลมับสั ไปที ่
experiencecolumbus.com

ส�ารวจ ccad.edu เพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวชิาเอกของเรา ดผูลงานนักศกึษา ชมวดิโีอเกีย่วกบั CCAD และโคลมับสั และ
อา่นเรือ่งราวความส�าเร็จบนบลอกของเรา ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่: internationalinfo@ccad.edu
CCAD ไดรั้บอนุญาตภายใตรั้ฐบญัญัตแิหง่สหรัฐอเมรกิาใหส้ามารถลงทะเบยีนรับนักศกึษาตา่งดา้วทีไ่มใ่ชผู่อ้พยพได ้

ขอ้ก�าหนดในการสมคัร BFA
» ใบสมคัร CCAD 
» ความเรยีง 
» ใบรับรองผลการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาอยา่งเป็นทางการ 
»  ใบรับรองผลการศกึษาระดบัวทิยาลยั/มหาวทิยาลยัอยา่งเป็น

ทางการ ถา้มี
» ชดุผลงานศลิปะ 
» หลกัฐานแสดงระดบัความเชีย่วชาญภาษาองักฤษ 
 TOEFL iBT: 61 ขึน้ไป 
 IELTS: 6.0 คะแนนชว่งโดยรวม 
 PTE Academic: 45 
 ELS: ระดบั 109 
» SAT: แนะน�า แตไ่มจ่�าเป็น 
» หลกัฐานดา้นการเงนิเมือ่รับเขา้เป็นนักศกึษาแลว้

ก�าหนดเวลาสมคัรลว่งหนา้
12/1

ก�าหนดเวลาส�าหรบัสทิธพิเิศษ 
2/1

ทยอยสมคัรหลงัจาก 
2/1

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

28°F / -2°C

32°F / 0°C

43°F / 6°C

52°F / 11°C

64°F / 18°C

78°F / 25°C

กรกฎาคม

สงิหาคม

กนัยายน

ตลุาคม

พฤศจกิายน

ธนัวาคม

83°F / 28°C

87°F / 30°C

81°F/ 26°C

70°F / 20°C

50°F / 10°C

39°F / 4°C

สภาพอากาศ

CCAD CAMPUS 
» CCAD’s safe downtown campus consists of 14   
 buildings, all within walking distance from the  
 center of campus. 

» Campus patrolled 24 hours by CCAD  

 security officers. 
» CCAD is adjacent to the Columbus Museum of  
 Art and very close to the Columbus Metropolitan  
 Library, Short North Gallery District, and a variety  
 of shopping, dining, and entertainment venues in  
 the downtown area. 
» CCAD students receive free local bus service   
 throughout the greater Columbus area. 
» Professional studios, equipment, and computer  
 labs are available for every major area of study. 
» The work of national and international artists is  
 shown in Beeler Gallery, our main exhibition   
 space, throughout the year. 
» Visiting artist program connects CCAD students  
 with local, national, and international artists and  
 designers each month. 
» Two on-campus residence halls with laundry   
 facilities, lounges, and exercise facilities. 
» Student center with lounge, coffee shop, learning  
 center, and game room. 
» Dining hall for CCAD students and faculty. 
» Art supply store on campus. 
» Library containing more than 50,000 books,   
 including rare books dating from 17th century.

TAKE A VIRTUAL TOUR OF CCAD AT  
ccad.edu/life-ccad/virtual-tour 

COLUMBUS, OHIO  
» Capital city of Ohio and 14th largest city in U.S.A. 
» 1.9 million people live in the greater  
 Columbus area
» Columbus is home to 61 colleges and universities  
 with a combined population of 136,000 students 
» Major center for technology, research, and   
 creative industry jobs 
» Third largest employer of fashion designers  
 in the U.S.A. 
» International airport located 15 minutes  
 from CCAD. 
» Columbus is home to a vibrant visual and   
 performing arts community.

TO LEARN MORE ABOUT COLUMBUS, VISIT 
experiencecolumbus.com

Explore ccad.edu to learn more about our majors, view student work, watch videos about CCAD and Columbus, 
and read about success stories on our blog. For more information contact: internationalinfo@ccad.edu 
CCAD is authorized under U.S Federal law to enroll non-immigrant alien students.

BFA APPLICATION REQUIREMENTS 
» CCAD application form 
» Essay 
» Official high school transcript 
» Official college/university transcript, if applicable 
» Portfolio of artwork 
» Proof of English proficiency 
 TOEFL iBT: 61 or higher 
 IELTS: 6.0 total band score 
 PTE Academic: 45 
 ELS: Level 109 
» SAT: recommended, but not required 
» Proof of finances once admitted

EARLY APPLICATION DEADLINE 
12/1

PRIORITY DEADLINE 
2/1

ROLLING APPLICATION AFTER 
2/1

January

February

March

April

May

June

28°F / -2°C

32°F / 0°C

43°F / 6°C

52°F / 11°C

64°F / 18°C

78°F / 25°C

July

August

September

October

November

December

83°F / 28°C

87°F / 30°C

81°F/ 26°C

70°F / 20°C

50°F / 10°C

39°F / 4°C
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