ประกาศเปิ ดรั บ เอกสารขอใช้ สถานที่ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2562
วันที่ : 7 มกราคม – 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
สถานที่ : หอศิลป์ บรมราชกุมารี
ชั ้ น 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศนศิลป์ สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
………………………………………………………………………
หอศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เปิ ดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะ ปี 2562 ผู ้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อ
รับการพิจารณา ตั้ ง แต่ วั น ที่ 7 มกราคม – 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 นี้
หอศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คือพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ บริเวณชั้น 1 - 2
ของจานวน 4 ห้องแสดงนิทรรศการ ของอาคารศูนย์ทัศนศิลป์ สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดาเนินการโดยคณะกรรมการหอศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ทฤษฎีศิลปะ และวัฒนธรรม โดยนอกจากการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์โดยคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุ คลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ แล้วนั้น หอศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มี
แผนการจัดนิทรรศการโดยศิลปิ น กลุ่มศิลปิ น หรือองค์กร จากภายนอกคณะจิตรกรรมฯ ตลอดทั้งปี ประมาณ 5-8
นิทรรศการ โดยมีระยะเวลาในการจัดแสดง นิทรรศการละ 1 เดือนขึ้นไป รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดีย ศิลปิ นผู ้สนใจสามารถกรอก
แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ โดยยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามประกาศเปิ ดรับ
ผลงานนิทรรศการทั้งหมดที่นามาจัดแสดงจะเป็นผลงานศิลปกรรมที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่ ง
รวบรวมผู ้ทรงคุณวุ ฒิทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ อันจะเป็นประโยชน์สาหรับ
* ผู ้ท่ ตี ้องการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
* นักวิชาการ/นักวิจัยสาขาศิลปะที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิ งสร้างสรรค์
* นักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อใช้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
*** สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำเอก ทีต่ ้องกำรขอใช้พนื ้ ทีจ่ ัดแสดงวิทยำนิพนธ์ จะมีเงือ่ นไขช่ วงเวลำ
จัดแสดงนิทรรศกำร ระหว่ำงวันที่ 6 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2562 เท่ำนัน้ และขอสงวนสิทธิก์ ำรยืน่ ขอเฉพำะ
นิทรรศกำรวิทยำนิพนธ์ ส่วนกำรจัดนิทรรศกำรเพือ่ ประเมินควำมคืบหน้ำ หรือส่งผลงำนในชัน้ เรียนทีไ่ ม่ใช่ วิทยำนิพนธ์
นักศึกษำสำมำรถจองพืน้ ทีห่ อ้ งส่งงำน (A+B) บริเวณโถงข้ำงลิฟท์ชัน้ 1 โดยตรวจสอบตำรำงกำรจองได้ทคี่ ุณเยำวพำ
แจะจันทร์ สำนักงำนคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 นครปฐม ***

เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้
- แบบฟอร์มใบสมัคร
- สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาพาสปอร์ตของศิลปิ น
- ประวัติศิลปิ น
- แฟ้มผลงานชุ ดที่จะนามาแสดงเป็นภาพขนาด A4 พร้อมแนวความคิด (จานวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัด
แสดงจริง)
- ซี ดีรูปภาพผลงานชุ ดที่จะนามาแสดง .jpg (จานวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ใครบ้างที่สามารถขอใช้พื้นที่ได้?
1. ศิลปิ นไทยและต่างชาติ
2. สามารถเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาจัดแสดงในลักษณะเป็นศิลปิ นเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มได้
3. ไม่มีเนื้อหาและภาพที่ล่อแหลม เช่ น อนาจาร หมิ่นต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ หรือศิลปะที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง
เงื่อนไขในการใช้พื้นที่
1. แบบฟอร์มสามารถรับได้ท่หี ้อง Art shop อาคารศูนย์ปฏิบัตกิ ารทัศนศิลป์ สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือ ขอรับไฟล์ได้ท่ ี 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 ส่งทางไปรษณีย์ท่ ี "สานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคาร
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารทัศนศิลป์ สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000" โดยวงเล็บมุ มซองว่า "PORTFOLIO หอ
ศิลป์ บรมราชกุมารี 2561"
2. การพิจารณาและประกาศผล ท่านสามารถติดตามข่าวสารกาหนดการได้ท่ ี Facebook Page : Psg Art Gallery
(https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/)
3. ทุกโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและอนุมัติใช้พื้นที่จากผู ้ทรงคุณวุ ฒิของหอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ โดยผลการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุ ฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

4. หากโครงการของท่านได้รบั อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะมีจดหมาย
ตอบอย่างเป็นทางการ และระบุ วันนัดหมายเพื่อพู ดคุยทาความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ โดยในขั้นตอนนีจ้ ะขอสงวนสิทธิ์
ในการงดประชาสัมพันธ์นิทรรศการไว้ก่อน จนกว่าข้อมู ลงานต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาเรียบร้อยสมบู รณ์แล้ว
5. ศิลปิ นที่ได้รับอนุมตั ิใช้พื้นที่ จะได้ใช้พื้นที่เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รวมการติดตั้ง และถอดถอนผลงาน โดย
รายละเอียดของระยะเวลาและห้องแสดงนิทรรศการขึ้นอยู ่กบั ความเห็นของกรรมการหอศิลป์ และการตกลงร่วมกับศิลปิ น
6. เพื่อเป็นการเปิ ดโอกาสให้แก่ศิลปิ นผู ้สนใจอย่างกว้างขวาง ศิลปิ นที่เคยได้รบั อนุมัติการใช้พื้นที่ในครั้งหนึ่งแล้ว จะต้อง
เว้นระยะในการส่งแฟ้มผลงานเข้ารับพิจารณาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งต่อไปอย่างน้อย 2 ปี
7. ศิลปิ นที่ได้รับอนุมัติใช้พื้นที่ จะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ ดังนี้
1.
เงินบริจาค สาหรับเป็นค่าทานุบารุ งหอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ ซึ่ งหอศิลป์ ฯ จัดเก็บเฉพาะใน
กรณี
การขอใช้พื้นที่ เพื่อทากิจกรรมอื่น ซึ่ งมิใช่ การจัดนิทรรศการ (ทั้งนี้ ลักษณะของกิจกรรมต้องผ่าน การพิจารณา
และอนุมัติให้ใช้ โดยคณะกรรมการหอศิลป์ ฯ) อัตราค่าทานุบารุ งหอศิลป์ ฯ แบ่งเป็น 2 กรณี
1.1
กรณีผู้ขอใช้พื้นที่ฯ เป็นบุ คลากร หน่วยงาน หรือคณะวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อัตราวันละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งห้อง
1.2
กรณีผู้ขอใช้พื้นที่ฯ เป็นบุ คคล หน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อัตราวันละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งห้อง
** หมายเหตุ **
1. กำรพิจำรณำกำรเก็บค่ำทำนุบำรุ งหอศิลป์ ฯ เป็นสิทธิ์ ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหอศิลป์ ฯ
2. ลักษณะของกิจกรรม ทีเ่ ป็นรู ปแบบนิทรรศกำรเผยแพร่ ต้องมีกำรดำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
ผู ้ทรงคุณวุ ฒิของหอศิลป์ ฯ เพือ่ คณะกรรมกำรหอศิลป์ อนุมัติให้ใช้พนื ้ ที่ เสมอ
3. กรณีผู้ขอใช้พนื ้ ทีฯ่ เป็นนักศึกษำ หรือคณำจำรย์ของคณะจิตรกรรมฯ และศิลปิ นที่รับเชิ ญมำจัดนิทรรศกำร
ซึ่ งผลงำนฯ ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยผู ้ทรงคุณวุ ฒิของหอศิลป์ ฯ แล้ว ไม่เก็บค่ำทำนุบำรุ งหอศิลป์ ฯ
2.
เงินบริจาคจานวน 30 % จากการจาหน่ายผลงานศิลปกรรม สูจิบัตร โปสเตอร์ ของที่ระลึก หรือ
เอกสารใดๆ ในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ หอศิลป์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจาหน่าย ผลงานที่จัดแสดงในหอ
ศิลป์ ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันแรกของการจัดนิทรรศการ

3.
ผู ้ขอใช้พื้นที่หอศิลป์ ฯ เพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเป็นผู ร้ ับผิดชอบการจัดพิมพ์ส่ งิ พิมพ์ใน นิทรรศการ
เช่ น การ์ดเชิ ญ โปสเตอร์ และสูจิบัตร โดยต้องมีการจัดวางรู ปแบบให้สอดคล้องกับรู ปแบบ ที่ทางหอศิลป์ ฯ กาหนดไว้
ได้แก่ รู ปแบบฟอนท์ การใช้โลโก้ และภาพรวมลักษณะการออกแบบ และในกรณีท่ ผี ู ้ขอใช้หอศิลป์ ฯ เพื่อจัดนิทรรศการ
มีความประสงค์ให้หอศิลป์ ฯ เป็นผู ้จัดทาสิ่งพิมพ์ นั้น ผู ้ขอใช้ฯ ต้องดาเนินการจัดส่งข้อมู ลสาหรับใช้ในการจัดพิมพ์
อย่างน้อย 45 วันก่อนการจัดนิทรรศการ และมีอัตราค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้
3.1
สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ แผ่นพับ ขนาด 24 X 21 cm โปสเตอร์ และการ์ดเชิ ญ
ราคา 30,000.- บาท
3.2 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มเล็ก 24 X 21 cm ) อาทิ สูจิบัตร 24 หน้า โปสเตอร์
และการ์ดเชิ ญ ราคา 65,000.- บาท
3.3 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มกลาง 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบัตร 36 หน้า โปสเตอร์
และการ์ดเชิ ญ ราคา 85,000.- บาท
3.4 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มใหญ่ 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบัตร 80 หน้า โปสเตอร์
และการ์ดเชิ ญ ราคา 155,000.- บาท
8. การดาเนินการทุกอย่างศิลปิ นผู ้จัดนิทรรศการจะต้องทาตามกฎระเบียบการใช้งานหอศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่ งจะส่งไปให้พร้อมกับเอกสารตอบรับอย่างเป็นทางการ
10. ขอความร่วมมือในการส่งข้อมู ลต่างๆ ที่จะผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดง ณ หอศิลป์ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ:
- หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่และ
เอกสารประกอบที่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
- หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด ค่าใช้จา่ ยต่างๆตาม
ความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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.

