ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
“ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๑๐”
----------------------------------------กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดาเนินการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๑๐” โดยจะทาการ
คัดเลือกครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร
สมาคม ชมรม หรือศิลปิน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
ศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบ
หลักสูตรการอบรม ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น จานวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดง
นิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา โดยกาหนด
หลักเกณฑ์ของผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งมีประสบการณ์การสอนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี และปัจจุบันยังทาการสอนอยู่
หรือเป็นบุคลากรทางด้านศิลปะจากหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือ ศิลปินที่มี
การทางานศิลปะอย่างต่อเนื่อง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑.๓ มีวุฒิการศึกษา ด้านทัศนศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือ คณะศิลปกรรม หรือสาขาที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
สื่อผสม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ มีอายุ ระหว่าง ๒๘ – ๕๐ ปี
๑.๕ ต้องไม่เคยผ่านประสบการณ์การศึกษาดูงานในโครงการที่หน่วยงานใดๆ จัดขึ้นร่วมกับ
สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้โครงการที่จัดโดยสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา
ในกรณีที่เคยผ่านประสบการณ์การศึกษาดูงานในโครงการที่หน่วยงานใดๆ จัดขึ้นร่วมกับ
สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา หรือภายใต้โครงการที่จัดขึ้นโดยสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา ผู้สมัคร
อาจจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการอบรม แต่จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ไปร่วมจัดแสดง
นิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา ณ สหรัฐอเมริกา
๒. เอกสารประกอบการสมัคร
๒.๑ เอกสารใบสมัคร ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด (๒ หน้า)
๒.๒ ติดรูปถ่ายบนใบสมัครจานวน ๑ รูป
/๒.๓ แนบเอกสาร...
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๒.๓ แนบเอกสารข้อมูลประวัติส่วนบุคคล (Resume) ที่น่าสนใจ ด้านการศึกษา การทางาน
รางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
๒.๔ ภาพถ่ายตัวอย่างผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๓ ปี จานวน ๕ ผลงาน สามารถปริ้นหรืออัด
ขยายภาพติดบนกระดาษ ไม่เกิน ขนาด A๔ และแนบมาพร้อมกับใบสมัคร
๒.๕ สาเนาไฟล์ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลในข้อ ๒.๓ (ไฟล์ .doc หรือ .PDF) และภาพผลงาน
ในข้อ ๒.๔ (ไฟล์ JPEG) บรรจุลงในแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี รวมกันในแผ่นเดียวกัน จานวน ๑ ชุด
๒.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ จานวน ๑ ฉบับ
๒.๗ สาเนาใบปริญญา หรือใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ ในข้อ ๑.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน ๑ ชุด
๒.๘ แนบเอกสารทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๒ จานวน ๑ ชุด
๓. กาหนดการและวิธีรับสมัคร
๓.๑ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง
http://www.culture.go.th/sah หรือ ขอรับ แบบฟอร์มทาง อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com และ
ฝากข้อความผ่าน facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงที่ทา การ หออัครศิลปิน
จังหวัดปทุมธานี
๓.๒ ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่
หออัครศิลปิน ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
(ครุศิลป์ รุ่นที่ ๙)
๓.๓ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ
๔. การพิจารณาคัดเลือก
ศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านทัศนศิลป์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณา
จากข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามที่ระบุในประกาศนี้
๔.๒ ความสามารถ และผลงานทางศิลปะ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัคร ในข้อ ๒
๔.๓ ลาดับของการส่งใบสมัครก่อนหลัง (กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจานวนที่รับได้) โดยถือวันที่
นาใบสมัครมาส่ง ณ หออัครศิลปิน หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
๔.๔ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๐ คน
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๔.๕ ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไม่ครบจานวน ๗๐ คน หรือศิลปิน
แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านทัศนศิลป์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครแล้ว มีผู้ที่เหมาะสมไม่ครบ ๗๐ คน
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔.๔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือไม่ผ่านการคัดเลือกมาพิจารณาเข้ารับการอบรมเพื่อให้ครบจานวน ๗๐ คน อีกครั้ง โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมเฉพาะผู้ที่มี คุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น
๔.๖ ผลการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
๕. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับคัดเลือก และจะประกาศ
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ ทาง
www.culture.go.th/sah และผ่านทาง facebook ของหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖. เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
๖.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานในช่วงเวลาระหว่างการอบรม
จานวน ๒ ผลงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นไปเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๖.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม หากได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้มีผลงานดีเด่น จะต้อง
สามารถร่วมเดินทางไปเผยแพร่ผลงานยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้
๖.๓ ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ในโครงการฯ ตามข้อ ๖.๑ จานวน ๒ ผลงาน ถือเป็น
สมบัติ และลิขสิทธิ์ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖.๔ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับสร้างสรรค์ผลงานให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สีอะคริลิค (อุปกรณ์ส่วนกลางใช้ร่วมกัน) พู่กัน ๑ ชุด เฟรมผ้าใบขนาด๕๐ x ๗๐ ซ.ม.
ดินสอ ยางลบกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ กระดานรองวาดรูป ถังน้า และจานสี
ดังนั้น เพื่อความสะดวก หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องการใช้อุปกรณ์อื่นใดเฉพาะบุคคล
นอกเหนือจากนี้ในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ งานประติมากรรม สื่อผสม ฯลฯ จะต้องเตรียมมาเอง และ
ขนาดผลงานไม่ควรเกิน ๕๐ x ๗๐ ซ.ม.
๖.๕ สาหรับรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม จะประกาศให้ทราบ
หลังจากประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร ๐๙๙ ๙๓๙ ๙๒๙๓
(กลด พินัยนิติศาสตร์ เรื่อง ครุศิลปะ รุ่น ๑๐)(*เฉพาะในวันและเวลาราชการ)

