ประกาศเปิ ดรั บ เอกสารขอใช้ ส ถานที่ เพื่อจั ดแสดงนิ ทรรศการศิลปะ ปี 2561 - 2562
วันที่ : 22 มกราคม – 31 มี น าคม 2561
สถานที่ : หอศิลป์ บรมราชกุมารี
ชัน้ 1 - 2 อาคารศูนย์ ทัศนศิลป์ สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
………………………………………………………………………
หอศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ) เปิ ดรับเอกสารขอใช้ สถานที่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะ ปี 2561 ผู้สนใจสามารถยื่นใบ
สมัครพร้ อมเอกสารประกอบเพื่อรับการพิจารณา ตัง้ แต่วัน ที่ 22 มกราคม – 31 มี น าคม 2561 นี ้
หอศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คือพื ้นที่จดั แสดงผลงานศิลปะ
บริเวณชัน้ 1 - 2 ของ จานวน 4 ห้ องแสดงนิทรรศการ ของอาคารศูนย์ทศั นศิลป์ สิรินธร คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดาเนินการโดย
คณะกรรมการหอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทัศนศิลป์ ทุกสาขา การออกแบบ ประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ ทฤษฎีศลิ ปะ และวัฒนธรรม โดยนอกจากการสนับสนุน
การเผยแพร่ ผลงานสร้ างสรรค์โดยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ แล้ วนัน้ หอ
ศิลป์ บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีแผนการจัดนิทรรศการโดยศิลปิ น กลุ่ม
ศิลปิ น หรือองค์ กร จากภายนอกคณะจิตรกรรมฯ ตลอดทัง้ ปี 2560 ประมาณ 5-8 นิทรรศการ โดยมี
ระยะเวลาในการจัดแสดง นิทรรศการละ 1 เดือนขึน้ ไป รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดีย ศิลปิ นผู้สนใจสามารถกรอก
แบบฟอร์ มการขอใช้ พื ้นที่ โดยสามารถยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ระหว่าง
เดือนสิงหาคม – กันยายนของทุกปี เพื่อแสดงในปี ถดั ไป
ผลงานนิทรรศการทังหมดที
้
่นามาจัดแสดงจะเป็ นผลงานศิลปกรรมที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ ซึง่ รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิทงจากภายในและภายนอกคณะฯ
ั้
อันจะเป็ นประโยชน์สาหรับ
* ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานสร้ างสรรค์เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
* นักวิชาการ/นักวิจยั สาขาศิลปะที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจยั เชิงสร้ างสรรค์
* นักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อใช้ จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก

เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี ้
- แบบฟอร์ มใบสมัคร
- สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาพาสปอร์ ตของศิลปิ น
- ประวัตศิ ลิ ปิ น
- แฟ้มผลงานชุดที่จะนามาแสดงเป็ นภาพขนาด A4 (จานวนอย่างน้ อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- ซีดีรูปภาพผลงานชุดที่จะนามาแสดง .jpg (จานวนอย่างน้ อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- สูจิบตั รการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ ามี)
ใครบ้ างที่สามารถขอใช้ พืน้ ที่ได้ ?
1. ศิลปิ นไทยและต่างชาติ
2. สามารถเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาจัดแสดงในลักษณะเป็ นศิลปิ นเดี่ยว คู่ หรื อกลุม่ ได้
3. ไม่มีเนื ้อหาและภาพที่ล่อแหลม เช่น อนาจาร หมิ่นต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริ ย์ หรื อศิลปะที่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ ง
เงื่อนไขในการใช้ พนื ้ ที่
1. แบบฟอร์ มสามารถรับได้ ที่สานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารทัศนศิลป์ สิรินธร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยสามารถยื่นเอกสารด้ วยตนเองที่
สานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารทัศนศิลป์ สิรินธร วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 - 16.30 น.
หรื อ ส่งทางไปรษณีย์ที่ "สานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชัน้ 2 อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการทัศนศิลป์ สิรินธร คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราช
มรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000" โดยวงเล็บมุมซองว่า "PORTFOLIO หอศิลป์ บรมราชกุมารี
2561"
2. การพิจารณาและประกาศผล จะอยูใ่ นช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ท่านสามารถติดตามข่าวสารกาหนดการ
ได้ ที่ Facebook Page : Psg Art Gallery ( https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/ )
3.ทุกโครงการจะต้ องผ่านการคัดเลือกและอนุมตั ใิ ช้ พื ้นที่จากผู้ทรงคุณวุฒิของหอศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็ นที่สิ ้นสุด

4. หากโครงการของท่านได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว เจ้ าหน้ าที่ของหอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะ
มีจดหมายตอบอย่างเป็ นทางการ และระบุวนั นัดหมายเพื่อพูดคุยทาความเข้ าใจในรายละเอียดต่างๆ โดยใน
ขันตอนนี
้
้จะขอสงวนสิทธิ์ในการงดประชาสัมพันธ์นิทรรศการไว้ ก่อน จนกว่าข้ อมูลงานต่างๆ จะได้ รับการ
พิจารณาเรี ยบร้ อยสมบูรณ์แล้ ว
5. ศิลปิ นที่ได้ รับอนุมตั ใิ ช้ พื ้นที่ จะได้ ใช้ พื ้นที่เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนขึ ้นไป รวมการติดตัง้ และถอดถอน
ผลงาน โดยรายละเอียดของระยะเวลาและห้ องแสดงนิทรรศการขึ ้นอยูก่ บั ความเห็นของกรรมการหอศิลป์ และ
การตกลงร่วมกับศิลปิ น
6. เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ แก่ศลิ ปิ นผู้สนใจอย่างกว้ างขวาง ศิลปิ นที่เคยได้ รับอนุมตั กิ ารใช้ พื ้นที่ในครัง้ หนึง่
แล้ ว จะต้ องเว้ นระยะในการส่งแฟ้มผลงานเข้ ารับพิจารณาจัดแสดงนิทรรศการในครัง้ ต่อไปอย่างน้ อย 2 ปี
7. ศิลปิ นที่ได้ รับอนุมตั ใิ ช้ พื ้นที่ จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยในการใช้ พื ้นที่ ดังนี ้
1.
เงินบริจาค สาหรับเป็ นค่าทานุบารุงหอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ ซึง่ หอศิลป์ ฯ จัดเก็บเฉพาะใน
กรณีการขอใช้ พื ้นที่ เพื่อทากิจกรรมอื่น ซึง่ มิใช่การจัดนิทรรศการ (ทังนี
้ ้ ลักษณะของกิจกรรมต้ องผ่าน
การพิจารณา และอนุมตั ใิ ห้ ใช้ โดยคณะกรรมการหอศิลป์ ฯ) อัตราค่าทานุบารุงหอศิลป์ ฯ แบ่งเป็ น 2
กรณี
1.1 กรณีผ้ ขู อใช้ พื ้นที่ฯ เป็ นบุคลากร หน่วยงาน หรื อคณะวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อัตราวันละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้ วน) ต่อหนึง่ ห้ อง
1.2 กรณีผ้ ขู อใช้ พื ้นที่ฯ เป็ นบุคคล หน่วยงาน หรื อองค์กรเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อัตราวันละ 4,000.- บาท (สี่พนั บาทถ้ วน) ต่อหนึง่ ห้ อง
** หมายเหตุ **
1. การพิจารณาการเก็บค่าทานุบารุงหอศิ ลป์ ฯ เป็ นสิ ทธิ์ ในการพิ จารณาของคณะกรรมการหอศิ ลป์ ฯ
2. ลักษณะของกิ จกรรม ทีเ่ ป็ นรูปแบบนิ ทรรศการเผยแพร่ ต้องมีการดาเนิ นการผ่านการพิ จารณาจาก ผูท้ รงคุณวุฒิ
ของหอศิ ลป์ ฯ เพือ่ คณะกรรมการหอศิ ลป์ อนุมตั ิ ให้ใช้พืน้ ที ่ เสมอ
3. กรณีผขู้ อใช้พืน้ ทีฯ่ เป็ นนักศึกษา หรื อคณาจารย์ของคณะจิ ตรกรรมฯ และศิ ลปิ นทีร่ บั เชิ ญมาจัดนิ ทรรศการ ซึ่ ง
ผลงานฯ ผ่านการพิ จารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิของหอศิ ลป์ ฯ แล้ว ไม่เก็บค่าทานุบารุงหอศิ ลป์ ฯ

2.
เงินบริจาคจานวน 30 % จากการจาหน่ายผลงานศิลปกรรม สูจิบตั ร โปสเตอร์ ของที่ระลึก
หรื อเอกสารใดๆ ในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ ทังนี
้ ้ หอศิลป์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจาหน่าย
ผลงานที่จดั แสดงในหอศิลป์ ฯ เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันแรกของการจัดนิทรรศการ
3.
ผู้ขอใช้ พื ้นที่หอศิลป์ ฯ เพื่อจัดนิทรรศการ ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ทงหมดใน
ั้
นิทรรศการ เช่น การ์ ดเชิญ โปสเตอร์ และสูจิบตั ร โดยต้ องมีการจัดวางรูปแบบให้ สอดคล้ องกับรูปแบบ
ที่ทางหอศิลป์ ฯ กาหนดไว้ ได้ แก่ รูปแบบฟอนท์ การใช้ โลโก้ และภาพรวมลักษณะการออกแบบ **และ
ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ หอศิลป์ ฯ เพื่อจัดนิทรรศการ มีความประสงค์ให้ หอศิลป์ ฯ เป็ นผู้จดั ทาสิ่งพิมพ์ นัน้ ผู้ขอ
ใช้ ฯ ต้ องดาเนินการจัดส่งข้ อมูลสาหรับใช้ ในการจัดพิมพ์ อย่างน้ อย 45 วันก่อนการจัดนิทรรศการ และ
มีอตั ราค่าใช้ จ่าย รายละเอียดดังนี ้
3.1 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ แผ่นพับ ขนาด 24 X 21 cm โปสเตอร์ และการ์ ดเชิญ
ราคา 30,000.- บาท
3.2 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มเล็ก 24 X 21 cm ) อาทิ สูจิบตั ร 24 หน้ า โปสเตอร์
และการ์ ดเชิญ ราคา 65,000.- บาท
3.3 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มกลาง 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบตั ร 36 หน้ า โปสเตอร์
และการ์ ดเชิญ ราคา 85,000.- บาท
3.4 สิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ (เล่มใหญ่ 24 X 21 cm) อาทิ สูจิบตั ร 80 หน้ า โปสเตอร์
และการ์ ดเชิญ ราคา 155,000.- บาท
8. การดาเนินการทุกอย่างศิลปิ นผู้จดั นิทรรศการจะต้ องทาตามกฎระเบียบการใช้ งานหอศิลป์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึง่ จะส่งไปให้ พร้ อมกับเอกสารตอบรับอย่างเป็ นทางการ
10. ขอความร่วมมือในการส่งข้ อมูลต่างๆ ที่จะผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับนิทรรศการที่จดั แสดง ณ หอศิลป์ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยก่อนทุกครัง้

หมายเหตุ:
- หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์ มการขอใช้ พื ้นที่
และเอกสารประกอบที่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น
- หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้ อกาหนด ค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม 034-271-379 (คุณญาณี) ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
E-mail : psgartgallery@gmail.com
Facebook Page : Psg Art Gallery ( https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/ )

