
** ขณะน้ีปดรับเอกสารแลว ** 

ประกาศเปดรับเอกสารขอใชสถานท่ีเพ่ือจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ป 2561 

วันท่ี : 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 

สถานท่ี : หอศิลปบรมราชกุมารี  

ชั้น 1 - 2 อาคารศูนยทัศนศิลปสิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

……………………………………………………………………… 

หอศิลปบรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร) เปดรับเอกสารขอใชสถานท่ีเพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะ ป 2561 ผูสนใจสามารถย่ืนใบ

สมัครพรอมเอกสารประกอบเพื่อรับการพิจารณา ต้ังแตวันท่ี 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 นี้ 

 

หอศิลปบรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คือพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ 

บริเวณชั้น 1 - 2 ของ จํานวน 4 หองแสดงนิทรรศการ ของอาคารศูนยทัศนศิลปสิรินธร คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดําเนินการโดย

คณะกรรมการหอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงาน

ทัศนศิลปทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตรศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ และวัฒนธรรม โดยนอกจากการสนับสนุน

การเผยแพรผลงานสรางสรรคโดยคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ แลวน้ันหอ

ศิลปบรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีแผนการจัดนิทรรศการโดยศิลปน 

กลุมศิลปน หรือองคกร จากภายนอกคณะจิตรกรรมฯ ตลอดท้ังป 2560 ประมาณ 5-8 นิทรรศการ 

โดยมีระยะเวลาในการจัดแสดง นิทรรศการละ 1 เดือนขึ้นไป รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดีย ศิลปน

ผูสนใจสามารถกรอกแบบฟอรมการขอใชพื้นที่ โดยสามารถย่ืนแฟมผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการ

พิจารณาไดระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกป เพื่อแสดงในปถัดไป 

 

ผลงานนิทรรศการท้ังหมดที่นํามาจัดแสดงจะเปนผลงานศิลปกรรมที่ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการ ซึ่งรวบรวมผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ อันจะเปนประโยชนสําหรับ 

* ผูที่ตองการเผยแพรผลงานสรางสรรคเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

* นักวิชาการ/นักวิจัยสาขาศิลปะที่ตองการเผยแพรผลงานวิจัยเชิงสรางสรรค 

* นักศึกษาที่ตองการเผยแพรผลงานเพื่อใชจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก 

 



เอกสารเพ่ือเสนอประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

- แบบฟอรมใบสมัคร 

- สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาพาสปอรตของศิลปน 

- ประวัติศิลปน 

- แฟมผลงานชุดที่จะนํามาแสดงเปนภาพขนาด A4 (จํานวนอยางนอย 30% ของผลงานท่ีจะจัดแสดงจริง) 

- ซีดีรูปภาพผลงานชุดท่ีจะนํามาแสดง .jpg (จํานวนอยางนอย 30% ของผลงานท่ีจะจัดแสดงจริง) 

- สูจิบัตรการแสดงผลงานท่ีผานมา (ถามี) 

  

ใครบางท่ีสามารถขอใชพ้ืนท่ีได? 

1. ศิลปนไทยและตางชาติ 

2. สามารถเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาจัดแสดงในลักษณะเปนศิลปนเด่ียว คู หรือกลุมได 

3. ไมมีเนื้อหาและภาพที่ลอแหลม เชน อนาจาร หมิ่นตอชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย หรือศิลปะที่กอใหเกิด

ความขัดแยง 

  

เง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ี  

1. แบบฟอรมสามารถรับไดที่สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยสามารถย่ืนเอกสารดวยตนเองท่ี 

สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร วันจันทร – ศุกร 9.00 - 16.30 

น. หรือ สงทางไปรษณียท่ี "สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เลขที่ 6 

ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000" โดยวงเล็บมุมซองวา "PORTFOLIO หอศิลปบรมราช

กุมารี 2561" 

 

2. การพิจารณาและประกาศผล จะอยูในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม ทานสามารถติดตามขาวสาร

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

 

3. ทุกโครงการจะตองผานการคัดเลือกและอนุมัติใชพื้นท่ีจากผูทรงคุณวุฒิของหอศิลปคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิถือเปนที่สิ้นสุด 

 

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


4. หากโครงการของทานไดรับอนุมัติแลว เจาหนาท่ีของหอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จะ

มีจดหมายตอบอยางเปนทางการ และระบุวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทําความเขาใจในรายละเอียดตางๆ โดยใน

ขั้นตอนนี้จะขอสงวนสิทธิ์ในการงดประชาสัมพันธนิทรรศการไวกอน จนกวาขอมูลงานตางๆ จะไดรับการ

พิจารณาเรียบรอยสมบูรณแลว  

 

5. ศิลปนท่ีไดรับอนุมัติใชพื้นที่ จะไดใชพื้นท่ีเปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึ้นไป รวมการติดต้ัง และถอดถอน

ผลงาน โดยรายละเอียดของระยะเวลาและหองแสดงนิทรรศการขึ้นอยูกับความเห็นของกรรมการหอศิลปและ

การตกลงรวมกับศิลปน 

 

6. เพื่อเปนการเปดโอกาสใหแกศิลปนผูสนใจอยางกวางขวาง ศิลปนที่เคยไดรับอนุมัติการใชพื้นที่ในครั้งหนึ่ง

แลว จะตองเวนระยะในการสงแฟมผลงานเขารับพิจารณาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งตอไปอยางนอย 2 ป 

 

7. ศิลปนท่ีไดรับอนุมัติใชพื้นที่ จะตองชําระคาใชจายในการใชพื้นท่ี ดังนี้ 

 1. เงินบริจาค สําหรับเปนคาทํานุบํารุงหอศิลปคณะจิตรกรรมฯ ซึ่งหอศิลปฯ จัดเก็บเฉพาะใน

 กรณีการขอใชพื้นที่ เพื่อทํากิจกรรมอ่ืน ซึ่งมิใชการจัดนิทรรศการ (ท้ังนี้ ลักษณะของกิจกรรมตองผาน

 การพิจารณา และอนุมัติใหใช โดยคณะกรรมการหอศิลปฯ) อัตราคาทํานุบํารุงหอศิลปฯ แบงเปน 2 

 กรณี  

  1.1 กรณีผูขอใชพื้นที่ฯ เปนบุคลากร หนวยงาน หรือคณะวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

  ศิลปากร อัตราวันละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) ตอหนึ่งหอง  

  1.2 กรณีผูขอใชพื้นที่ฯ เปนบุคคล หนวยงาน หรือองคกรเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ศิลปากร อัตราวันละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน) ตอหนึ่งหอง 

 ** หมายเหตุ **  

 1. การพิจารณาการเก็บคาทํานุบํารุงหอศิลปฯ เปนสิทธ์ิ ในการพิจารณาของคณะกรรมการหอศลิปฯ 

 2. ลักษณะของกจิกรรม ท่ีเปนรูปแบบนิทรรศการเผยแพร ตองมกีารดาํเนินการผานการพิจารณาจาก ผูทรงคุณวุฒิ

ของหอศิลปฯ เพ่ือคณะกรรมการหอศิลป อนุมัตใิหใชพ้ืนท่ี เสมอ 

 3. กรณีผูขอใชพ้ืนท่ีฯ เปนนักศึกษา หรือคณาจารยของคณะจิตรกรรมฯ และศิลปนท่ีรับเชิญมาจดันิทรรศการ ซึ่ง

ผลงานฯ ผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวฒุิของหอศิลปฯ แลว ไมเก็บคาทํานุบํารุงหอศิลปฯ  

 



 2. เงินบริจาคจํานวน 30 % จากการจําหนายผลงานศิลปกรรม สูจิบัตร โปสเตอร ของที่ระลึก 

 หรือเอกสารใดๆ ในระหวางการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งน้ี หอศิลปฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหนาย

 ผลงานที่จัดแสดงในหอศิลปฯ เปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันแรกของการจัดนิทรรศการ 

 3. ผูขอใชพื้นที่หอศิลปฯ เพื่อจัดนิทรรศการ ตองเปนผูรับผิดชอบการจัดพิมพสิ่งพิมพทั้งหมดใน

 นิทรรศการ เชน การดเชิญ โปสเตอร และสูจิบัตร โดยตองมีการจัดวางรูปแบบใหสอดคลองกับรูปแบบ

 ที่ทางหอศิลปฯ กําหนดไว ไดแก รูปแบบฟอนท การใชโลโก และภาพรวมลักษณะการออกแบบ **และ

 ในกรณีที่ผูขอใชหอศิลปฯ เพื่อจัดนิทรรศการ มีความประสงคใหหอศิลปฯ เปนผูจัดทําสิ่งพิมพ นั้น ผูขอ

 ใชฯ ตองดําเนินการจัดสงขอมูลสําหรับใชในการจัดพิมพ อยางนอย 45 วันกอนการจัดนิทรรศการ และ

 มีอัตราคาใชจาย รายละเอียดดังนี้ 

  3.1 สิ่งพิมพประกอบนิทรรศการ แผนพับ ขนาด 24 X 21 cm  โปสเตอร และการดเชิญ  

   ราคา 30,000.- บาท 

  3.2 สิ่งพิมพประกอบนิทรรศการ (เลมเล็ก 24 X 21 cm ) อาทิ สูจิบัตร 24 หนา โปสเตอร  

   และการดเชิญ ราคา 65,000.- บาท 

  3.3 สิ่งพิมพประกอบนิทรรศการ (เลมกลาง 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบัตร 36 หนา โปสเตอร 

   และการดเชิญ ราคา 85,000.- บาท 

  3.4 สิ่งพิมพประกอบนิทรรศการ (เลมใหญ 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบัตร 80 หนา โปสเตอร 

   และการดเชิญ ราคา 155,000.- บาท 

 

8. การดําเนินการทุกอยางศิลปนผูจัดนิทรรศการจะตองทําตามกฎระเบียบการใชงานหอศิลปคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ ซึ่งจะสงไปใหพรอมกับเอกสารตอบรับอยางเปนทางการ 

 

10. ขอความรวมมือในการสงขอมูลตางๆ ที่จะผลิตและเผยแพรเก่ียวกับนิทรรศการท่ีจัดแสดง ณ หอศิลปคณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ใหทางเจาหนาที่ไดตรวจสอบความเรียบรอยกอนทุกครั้ง 

  

 

 

 

 



หมายเหตุ: 

 

- หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอรมการขอใชพื้นที่

และเอกสารประกอบท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆดังที่กลาวมาแลวในขางตน 

- หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ขอกําหนด คาใชจาย

ตางๆตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

  

ขอมูลเพ่ิมเติม 

ติดตอสอบถาม 034-271-379 (คุณญาณี) ในวันจันทร – วันศุกร เวลา 9.00 - 16.30 น. 

E-mail : psgartgallery@gmail.com 

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

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

