
ประกาศเปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2561 - 2562 
วันท่ี : 22 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 
สถานที่ : หอศิลป์บรมราชกุมารี  
ชัน้ 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
……………………………………………………………………… 
 
หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์) เปิดรับเอกสารขอใช้สถานท่ีเพ่ือจดัแสดงผลงานศลิปะ ปี 2561 ผู้ สนใจสามารถย่ืนใบ
สมัครพร้อมเอกสารประกอบเพ่ือรับการพิจารณา ตัง้แต่วันท่ี 22 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 นี ้
 
หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คือพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานศลิปะ 
บริเวณชัน้ 1 - 2 ของ จ านวน 4 ห้องแสดงนิทรรศการ ของอาคารศนูย์ทศันศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ด าเนินการโดย
คณะกรรมการหอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ทศันศลิป์ทกุสาขา การออกแบบ ประวตัิศาสตร์ศลิปะ ทฤษฎีศลิปะ และวฒันธรรม โดยนอกจากการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ นกัศึกษา และบุคลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ แล้วนัน้หอ
ศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีแผนการจัดนิทรรศการโดยศิลปิน กลุ่ม
ศิลปิน หรือองค์กร จากภายนอกคณะจิตรกรรมฯ ตลอดทัง้ปี 2560 ประมาณ 5-8 นิทรรศการ โดยมี
ระยะเวลาในการจัดแสดง นิทรรศการละ 1 เดือนขึน้ไป รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม ภาพ
พิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศลิปะจดัวาง ศลิปะส่ือผสม และศลิปะมลัตมีิเดีย ศิลปินผู้สนใจสามารถกรอก
แบบฟอร์มการขอใช้พืน้ท่ี โดยสามารถย่ืนแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม – กนัยายนของทกุปี เพ่ือแสดงในปีถดัไป 
 
ผลงานนิทรรศการทัง้หมดท่ีน ามาจดัแสดงจะเป็นผลงานศลิปกรรมท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือกจาก
คณะกรรมการ ซึง่รวบรวมผู้ทรงคณุวฒุิทัง้จากภายในและภายนอกคณะฯ อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับ 
* ผู้ ท่ีต้องการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคเ์พ่ือขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
* นกัวิชาการ/นกัวิจยัสาขาศิลปะท่ีต้องการเผยแพร่ผลงานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ 
* นกัศกึษาท่ีต้องการเผยแพร่ผลงานเพ่ือใช้จบการศกึษาในระดบัปริญญาโทและเอก 
 



เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพจิารณา ดังนี ้
- แบบฟอร์มใบสมคัร 
- ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาพาสปอร์ตของศลิปิน 
- ประวตัศิลิปิน 
- แฟ้มผลงานชดุท่ีจะน ามาแสดงเป็นภาพขนาด A4 (จ านวนอย่างน้อย 30% ของผลงานท่ีจะจดัแสดงจริง) 
- ซีดีรูปภาพผลงานชดุท่ีจะน ามาแสดง .jpg (จ านวนอยา่งน้อย 30% ของผลงานท่ีจะจดัแสดงจริง) 
- สจูิบตัรการแสดงผลงานท่ีผ่านมา (ถ้ามี) 
  
ใครบ้างที่สามารถขอใช้พืน้ท่ีได้? 
1. ศลิปินไทยและตา่งชาติ 
2. สามารถเสนอผลงานเพ่ือรับการพิจารณาจดัแสดงในลกัษณะเป็นศลิปินเด่ียว คู ่หรือกลุม่ได้ 
3. ไมมี่เนือ้หาและภาพท่ีล่อแหลม เชน่ อนาจาร หมิ่นตอ่ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ หรือศลิปะท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแย้ง 
  
เงื่อนไขในการใช้พืน้ที่  
1. แบบฟอร์มสามารถรับได้ท่ีส านกังานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 อาคารศนูย์ปฏิบตักิารทศันศลิป์สิรินธร 
มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม โดยสามารถย่ืนเอกสารด้วยตนเองท่ี 
ส านกังานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 อาคารศนูย์ปฏิบตักิารทศันศลิป์สิรินธร วนัจนัทร์ – ศกุร์ 9.00 - 16.30 น. 
หรือ สง่ทางไปรษณีย์ท่ี "ส านกังานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 อาคารศนูย์ปฏิบตัิการทศันศลิป์สิรินธร คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ เลขท่ี 6 ถนนราช
มรรคาใน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000" โดยวงเล็บมมุซองวา่ "PORTFOLIO หอศลิป์บรมราชกมุารี 
2561" 
 
2. การพิจารณาและประกาศผล จะอยูใ่นชว่งเดือนกนัยายน – ตลุาคม ทา่นสามารถติดตามข่าวสารก าหนดการ
ได้ท่ี Facebook Page : Psg Art Gallery ( https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/ ) 
 
3.ทกุโครงการจะต้องผา่นการคดัเลือกและอนมุตัใิช้พืน้ท่ีจากผู้ทรงคณุวฒุิของหอศลิป์คณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ โดยผลการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

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


4. หากโครงการของทา่นได้รับอนมุตัแิล้ว เจ้าหน้าท่ีของหอศลิป์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ จะ
มีจดหมายตอบอยา่งเป็นทางการ และระบวุนันดัหมายเพ่ือพดูคยุท าความเข้าใจในรายละเอียดตา่งๆ โดยใน
ขัน้ตอนนีจ้ะขอสงวนสิทธ์ิในการงดประชาสมัพนัธ์นิทรรศการไว้ก่อน จนกว่าข้อมลูงานตา่งๆ จะได้รับการ
พิจารณาเรียบร้อยสมบรูณ์แล้ว  
 
5. ศลิปินท่ีได้รับอนมุตัใิช้พืน้ท่ี จะได้ใช้พืน้ท่ีเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึน้ไป รวมการติดตัง้ และถอดถอน
ผลงาน โดยรายละเอียดของระยะเวลาและห้องแสดงนิทรรศการขึน้อยูก่บัความเห็นของกรรมการหอศลิป์และ
การตกลงร่วมกบัศลิปิน 
 
6. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ศลิปินผู้สนใจอยา่งกว้างขวาง ศลิปินท่ีเคยได้รับอนุมตักิารใช้พืน้ท่ีในครัง้หนึง่
แล้ว จะต้องเว้นระยะในการสง่แฟ้มผลงานเข้ารับพิจารณาจดัแสดงนิทรรศการในครัง้ตอ่ไปอยา่งน้อย 2 ปี 
 
7. ศลิปินท่ีได้รับอนมุตัใิช้พืน้ท่ี จะต้องช าระค่าใช้จา่ยในการใช้พืน้ท่ี ดงันี ้
 1. เงินบริจาค ส าหรับเป็นคา่ท านบุ ารุงหอศลิป์คณะจิตรกรรมฯ ซึง่หอศลิป์ฯ จดัเก็บเฉพาะใน
 กรณีการขอใช้พืน้ท่ี เพ่ือท ากิจกรรมอ่ืน ซึง่มิใชก่ารจดันิทรรศการ (ทัง้นี ้ ลกัษณะของกิจกรรมต้องผา่น
 การพิจารณา และอนมุตัใิห้ใช้ โดยคณะกรรมการหอศลิป์ฯ) อตัราคา่ท านบุ ารุงหอศิลป์ฯ แบง่เป็น 2 
 กรณี  
  1.1 กรณีผู้ขอใช้พืน้ท่ีฯ เป็นบคุลากร หน่วยงาน หรือคณะวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
  ศลิปากร อตัราวนัละ 2,000.- บาท (สองพนับาทถ้วน) ตอ่หนึง่ห้อง  
  1.2 กรณีผู้ขอใช้พืน้ท่ีฯ เป็นบคุคล หนว่ยงาน หรือองค์กรเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลยั 
  ศลิปากร อตัราวนัละ 4,000.- บาท (ส่ีพนับาทถ้วน) ตอ่หนึง่ห้อง 
 ** หมายเหต ุ**  
 1. การพิจารณาการเก็บค่าท านบุ ารุงหอศิลป์ฯ เป็นสิทธ์ิ ในการพิจารณาของคณะกรรมการหอศิลป์ฯ 
 2. ลกัษณะของกิจกรรม ทีเ่ป็นรูปแบบนิทรรศการเผยแพร่ ตอ้งมีการด าเนินการผ่านการพิจารณาจาก ผูท้รงคณุวฒิุ
ของหอศิลป์ฯ เพือ่คณะกรรมการหอศิลป์ อนมุติัใหใ้ช้พืน้ที ่เสมอ 
 3. กรณีผูข้อใช้พืน้ทีฯ่ เป็นนกัศึกษา หรือคณาจารย์ของคณะจิตรกรรมฯ และศิลปินทีร่บัเชิญมาจดันิทรรศการ ซ่ึง
ผลงานฯ ผ่านการพิจารณาโดยผูท้รงคณุวฒิุของหอศิลป์ฯ แลว้ ไม่เก็บค่าท านบุ ารุงหอศิลป์ฯ  
 



 2. เงินบริจาคจ านวน 30 % จากการจ าหนา่ยผลงานศลิปกรรม สจูิบตัร โปสเตอร์ ของท่ีระลกึ 
 หรือเอกสารใดๆ ในระหวา่งการจดัแสดงนิทรรศการ ทัง้นี ้ หอศลิป์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจ าหนา่ย
 ผลงานท่ีจดัแสดงในหอศลิป์ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัแรกของการจดันิทรรศการ 
 3. ผู้ขอใช้พืน้ท่ีหอศลิป์ฯ เพ่ือจดันิทรรศการ ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการจดัพิมพ์สิ่งพิมพ์ทัง้หมดใน
 นิทรรศการ เชน่ การ์ดเชิญ โปสเตอร์ และสจูิบตัร โดยต้องมีการจดัวางรูปแบบให้สอดคล้องกบัรูปแบบ
 ท่ีทางหอศลิป์ฯ ก าหนดไว้ ได้แก่ รูปแบบฟอนท์ การใช้โลโก้ และภาพรวมลกัษณะการออกแบบ **และ
 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้หอศิลป์ฯ เพ่ือจดันิทรรศการ มีความประสงค์ให้หอศลิป์ฯ เป็นผู้จดัท าสิ่งพิมพ์ นัน้ ผู้ขอ
 ใช้ฯ ต้องด าเนินการจดัสง่ข้อมลูส าหรับใช้ในการจดัพิมพ์ อยา่งน้อย 45 วนัก่อนการจดันิทรรศการ และ
 มีอตัราคา่ใช้จ่าย รายละเอียดดงันี ้
  3.1 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ แผน่พบั ขนาด 24 X 21 cm  โปสเตอร์ และการ์ดเชิญ  
   ราคา 30,000.- บาท 
  3.2 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เลม่เล็ก 24 X 21 cm ) อาทิ สจูิบตัร 24 หน้า โปสเตอร์  
   และการ์ดเชิญ ราคา 65,000.- บาท 
  3.3 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เลม่กลาง 24 X 21 cm) อาทิ สจูิบตัร 36 หน้า โปสเตอร์ 
   และการ์ดเชิญ ราคา 85,000.- บาท 
  3.4 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เลม่ใหญ่ 24 X 21 cm) อาทิ สจูิบตัร 80 หน้า โปสเตอร์ 
   และการ์ดเชิญ ราคา 155,000.- บาท 
 
8. การด าเนินการทกุอยา่งศิลปินผู้จดันิทรรศการจะต้องท าตามกฎระเบียบการใช้งานหอศลิป์คณะจิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ ซึง่จะสง่ไปให้พร้อมกบัเอกสารตอบรับอยา่งเป็นทางการ 
 
10. ขอความร่วมมือในการส่งข้อมลูตา่งๆ ท่ีจะผลิตและเผยแพร่เก่ียวกบันิทรรศการท่ีจดัแสดง ณ หอศลิป์คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ ให้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทกุครัง้ 
  
 
 
 
 



หมายเหตุ: 
 
- หอศลิป์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาแบบฟอร์มการขอใช้พืน้ท่ี
และเอกสารประกอบท่ีปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆดงัท่ีกลา่วมาแล้วในข้างต้น 
- หอศลิป์คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเง่ือนไข ข้อก าหนด คา่ใช้จา่ย
ตา่งๆตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  
ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
ตดิตอ่สอบถาม 034-271-379 (คณุญาณี) ในวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. 
E-mail : psgartgallery@gmail.com 
Facebook Page : Psg Art Gallery ( https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/ ) 
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