
ประกาศเปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่ เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2562 

วันที่ : 7 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

สถานที่ : หอศิลป์บรมราชกุมารี  

ช้ัน 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

……………………………………………………………………… 

 

หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

เปิดรบัเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะ ปี 2562 ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อ

รับการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ 

 

หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คือพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ บริเวณช้ัน 1 - 2 

ของจ านวน 4 ห้องแสดงนิทรรศการ ของอาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ด าเนินการโดยคณะกรรมการหอศิลป์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรผ่ลงานทัศนศิลป์ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ทฤษฎีศิลปะ และวัฒนธรรม โดยนอกจากการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ นักศึกษา และ

บุคลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ แล้วนั้น หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มี

แผนการจัดนิทรรศการโดยศลิปิน กลุ่มศิลปิน หรือองค์กร จากภายนอกคณะจิตรกรรมฯ ตลอดทั้งปี ประมาณ 5-8 

นิทรรศการ โดยมีระยะเวลาในการจดัแสดง นิทรรศการละ 1 เดือนขึ้นไป รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ์ ภาพถา่ย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะส่ือผสม และศิลปะมัลติมีเดีย ศิลปินผู้สนใจสามารถกรอก

แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ โดยยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามประกาศเปิดรับ 

 

ผลงานนิทรรศการทั้งหมดที่น ามาจัดแสดงจะเปน็ผลงานศิลปกรรมที่ผา่นการพจิารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซ่ึง

รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ อันจะเปน็ประโยชน์ส าหรับ 

* ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

* นักวิชาการ/นักวิจัยสาขาศลิปะที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์

* นักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อใช้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก 

*** ส ำหรับนักศึกษำระดับปรญิญำโท และปริญญำเอก ทีต่้องกำรขอใช้พืน้ทีจ่ัดแสดงวทิยำนิพนธ์ จะมีเงือ่นไขช่วงเวลำ

จัดแสดงนิทรรศกำร ระหว่ำงวันที ่6 พฤษภำคม – 30 มถิุนำยน 2562 เท่ำนัน้ และขอสงวนสิทธิก์ำรยืน่ขอเฉพำะ

นิทรรศกำรวิทยำนิพนธ์ ส่วนกำรจดันิทรรศกำรเพือ่ประเมนิควำมคืบหน้ำ หรือส่งผลงำนในชัน้เรยีนทีไ่ม่ใช่วิทยำนิพนธ์ 

นักศึกษำสำมำรถจองพืน้ทีห้่องส่งงำน (A+B) บริเวณโถงข้ำงลิฟท์ชัน้ 1 โดยตรวจสอบตำรำงกำรจองได้ทีคุ่ณเยำวพำ 

แจะจันทร์ ส ำนักงำนคณบดคีณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 นครปฐม *** 



เอกสารเพ่ือเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

- แบบฟอร์มใบสมัคร 

- ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาพาสปอร์ตของศิลปิน 

- ประวัติศิลปิน 

- แฟ้มผลงานชุดที่จะน ามาแสดงเปน็ภาพขนาด A4 พร้อมแนวความคิด (จ านวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัด

แสดงจริง) 

- ซีดีรูปภาพผลงานชุดที่จะน ามาแสดง .jpg (จ านวนอยา่งน้อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง) 

- สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถา้มี) 

  

ใครบ้างที่สามารถขอใช้พ้ืนที่ได้? 

1. ศิลปินไทยและต่างชาต ิ

2. สามารถเสนอผลงานเพื่อรบัการพจิารณาจัดแสดงในลักษณะเปน็ศิลปินเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มได ้

3. ไม่มีเนื้อหาและภาพที่ล่อแหลม เช่น อนาจาร หมิ่นต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ หรือศิลปะที่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง 

  

เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่  

1. แบบฟอร์มสามารถรบัได้ที่ห้อง Art shop อาคารศูนยป์ฏิบัตกิารทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือ ขอรับไฟล์ได้ที่ E-mail : psgartgallery@gmail.com หรือ inbox Facebook Page 

: Psg Art Gallery (www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/) โดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ห้อง Art 

shop ในวันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 - 16.30 น. หรือ ส่งทางไปรษณีย์ที่ "ส านกังานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ช้ัน 2 อาคาร

ศูนย์ปฏิบัตกิารทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000" โดยวงเล็บมุมซองว่า "PORTFOLIO หอ

ศิลป์บรมราชกุมารี 2561" 

 

2. การพิจารณาและประกาศผล ท่านสามารถตดิตามข่าวสารก าหนดการได้ที่ Facebook Page : Psg Art Gallery 

(https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/) 

 

3. ทุกโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและอนุมัติใช้พื้นที่จากผู้ทรงคุณวุฒิของหอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ โดยผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเปน็ที่ส้ินสุด 

 

mailto:psgartgallery@gmail.com
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/


4. หากโครงการของท่านไดร้บัอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ของหอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะมีจดหมาย

ตอบอย่างเปน็ทางการ และระบุวันนัดหมายเพื่อพูดคุยท าความเข้าใจในรายละเอียดตา่งๆ โดยในข้ันตอนนีจ้ะขอสงวนสิทธิ์

ในการงดประชาสัมพันธ์นิทรรศการไว้ก่อน จนกว่าข้อมูลงานต่างๆ จะได้รบัการพิจารณาเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว  

 

5. ศิลปินที่ได้รับอนุมตัิใช้พื้นที่ จะได้ใช้พื้นที่เปน็ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รวมการติดตั้ง และถอดถอนผลงาน โดย

รายละเอียดของระยะเวลาและห้องแสดงนิทรรศการขึ้นอยู่กบัความเห็นของกรรมการหอศลิป์และการตกลงร่วมกบัศิลปิน 

 

6. เพื่อเปน็การเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินผู้สนใจอย่างกวา้งขวาง ศิลปินที่เคยได้รบัอนุมัติการใช้พื้นที่ในครั้งหนึ่งแล้ว จะตอ้ง

เว้นระยะในการส่งแฟ้มผลงานเข้ารับพิจารณาจดัแสดงนิทรรศการในครั้งต่อไปอย่างน้อย 2 ปี 

 

7. ศิลปินที่ได้รับอนุมัติใช้พื้นที่ จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ ดังนี ้

 1. เงินบริจาค ส าหรับเปน็ค่าท านุบ ารุงหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ซ่ึงหอศิลป์ฯ จัดเก็บเฉพาะใน กรณี

การขอใช้พื้นที่ เพื่อท ากิจกรรมอื่น ซ่ึงมิใช่การจัดนิทรรศการ (ทั้งนี้ ลักษณะของกิจกรรมต้องผ่าน การพิจารณา 

และอนุมัติให้ใช้ โดยคณะกรรมการหอศิลป์ฯ) อัตราค่าท านบุ ารุงหอศิลป์ฯ แบ่งเปน็ 2  กรณี  

  1.1 กรณีผู้ขอใช้พื้นที่ฯ เปน็บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

  ศิลปากร อัตราวันละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถว้น) ตอ่หนึ่งห้อง  

  1.2 กรณีผู้ขอใช้พื้นที่ฯ เปน็บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ศิลปากร อัตราวันละ 4,000.- บาท (ส่ีพันบาทถว้น) ต่อหนึ่งห้อง 

 ** หมายเหตุ **  

 1. กำรพิจำรณำกำรเกบ็ค่ำท ำนุบ ำรุงหอศิลป์ฯ เปน็สิทธิ ์ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหอศิลป์ฯ 

 2. ลักษณะของกิจกรรม ทีเ่ปน็รูปแบบนิทรรศกำรเผยแพร่ ต้องมีกำรด ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำก 

ผู้ทรงคุณวุฒิของหอศิลป์ฯ เพือ่คณะกรรมกำรหอศิลป์ อนุมัติให้ใช้พืน้ที ่เสมอ 

 3. กรณีผู้ขอใช้พืน้ทีฯ่ เปน็นักศึกษำ หรือคณำจำรย์ของคณะจิตรกรรมฯ และศิลปินที่รับเชิญมำจัดนิทรรศกำร 

ซ่ึงผลงำนฯ ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยผู้ทรงคุณวุฒิของหอศิลป์ฯ แล้ว ไม่เก็บค่ำท ำนุบ ำรุงหอศิลป์ฯ  

 

 2. เงินบริจาคจ านวน 30 % จากการจ าหน่ายผลงานศิลปกรรม สูจิบัตร โปสเตอร์ ของที่ระลึก  หรือ

เอกสารใดๆ ในระหว่างการจดัแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ หอศิลป์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ าหน่าย ผลงานที่จัดแสดงในหอ

ศิลป์ฯ เปน็ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันแรกของการจัดนิทรรศการ 

 

 

 



 3. ผู้ขอใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ เพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเปน็ผูร้ับผิดชอบการจัดพิมพ์ส่ิงพิมพ์ใน นิทรรศการ 

เช่น การ์ดเชิญ โปสเตอร์ และสูจิบัตร โดยต้องมีการจดัวางรูปแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบ ที่ทางหอศิลป์ฯ ก าหนดไว้ 

ได้แก่ รูปแบบฟอนท์ การใช้โลโก้ และภาพรวมลักษณะการออกแบบ และในกรณีที่ผู้ขอใช้หอศิลป์ฯ เพื่อจัดนิทรรศการ 

มีความประสงค์ให้หอศิลป์ฯ เปน็ผู้จัดท าส่ิงพิมพ์ นั้น ผู้ขอใช้ฯ ต้องด าเนินการจัดส่งข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดพิมพ์ 

อย่างน้อย 45 วันก่อนการจดันิทรรศการ และมีอัตราค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี ้

  3.1 ส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการ แผ่นพับ ขนาด 24 X 21 cm  โปสเตอร์ และการด์เชิญ  

   ราคา 30,000.- บาท 

  3.2 ส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มเล็ก 24 X 21 cm ) อาทิ สูจิบัตร 24 หน้า โปสเตอร ์ 

   และการ์ดเชิญ ราคา 65,000.- บาท 

  3.3 ส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มกลาง 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบัตร 36 หน้า โปสเตอร ์

   และการ์ดเชิญ ราคา 85,000.- บาท 

  3.4 ส่ิงพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มใหญ่ 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบัตร 80 หน้า โปสเตอร์ 

   และการ์ดเชิญ ราคา 155,000.- บาท 

 

8. การด าเนินการทุกอย่างศิลปินผู้จัดนิทรรศการจะต้องท าตามกฎระเบียบการใช้งานหอศิลป์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซ่ึงจะส่งไปให้พร้อมกับเอกสารตอบรบัอย่างเปน็ทางการ 

 

10. ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลต่างๆ ที่จะผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดง ณ หอศิลป์คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้ทางเจ้าหน้าที่ไดต้รวจสอบความเรยีบร้อยก่อนทุกครั้ง 

  

 

หมายเหตุ: 

- หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่และ

เอกสารประกอบที่ปฏิบัตติามเงื่อนไขต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 

- หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงเงื่อนไข ข้อก าหนด ค่าใช้จา่ยตา่งๆตาม

ความเหมาะสม โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

Facebook Page : Psg Art Gallery ( https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/ ) 

E-mail : psgartgallery@gmail.com 

ห้อง Art Shop คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

หรือ โทรศัพท์ 034-271-379 (คุณญาณี) ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. 

https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
mailto:psgartgallery@gmail.com

