ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ประจาปี พ.ศ. 2561
.......................
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรได้ จั ด ให้ มี ก ารแสดงศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย ของศิ ล ปิ น รุ่ น เยาว์ ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.2527 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้น และสนับสนุนการทางานสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการพัฒนาด้าน
ศิลปะให้แก่ศิลปิน จึงได้จัดให้มีการขยายโครงการให้กว้างขวางและเผยแพร่ทั่วประเทศครั้งนี้เป็นการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้
1. ประเภทของผลงานศิลปกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระ
2. ขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบและฐาน
เจ้าหน้าที่รับผลงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผลงานที่มีขนาดผลงานไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ
เข้าร่วมประกวด
3. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ศิลปินสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง ปี พ.ศ. 2545 )
ในปีที่จัดการแสดง มีสิทธิ์ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความคิดและฝีมือของตนเข้าร่วมการแสดงและ
ประกวดได้ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ต้องไม่เคยได้รับ
รางวัลและร่วมแสดงจากการประกวดอื่นใดมาก่อน ยกเว้น การนาไปแสดงในรูปแบบการศึกษาทุกระดับ
ซึง่ เป็นข้อกาหนดการสาเร็จการศึกษาทุกระดับ
4. การส่งผลงาน
ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยจะนาผลงานพร้อมใบสมัครมาส่งด้วยตนเอง
หากมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื่น น ามาส่ งแทนจะต้อ งมี เ อกสารการน าส่ง ที่ ค รบถ้ ว น โดยแสดงเอกสารต่ อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับผลงานบริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตามกาหนดเวลาใน ข้อ 9 และ
จะต้องดาเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย (สามารถมารับได้ ณ จุดรับสมัคร ) โดยศิลปินจะต้อง
กรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมรายละเอียดของผลงานไม่เกิน 150 คา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบพิมพ์ด้วยตัวบรรจงตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินจะ
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาส่งแทนโดยแสดงเอกสารการได้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับผลงาน
4.2 แนบสาเนาบัตรประชาชนของศิลปินผู้ส่งผลงาน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3 กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ หรือผลงานที่มีการติดตั้ง ศิลปินต้องเตรียมอุปกรณ์สาหรับติดตั้งและต้องติดตั้ง
ผลงานให้เป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเวลาที่รับผลงาน ในข้อ 9.1 พร้อมแนบหรือเขียนอธิบายรายละเอียด
วิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจนมาพร้อมกับใบสมัคร โดยศิลปินจะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่รับผลงาน
กาหนด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รับผลงานสามารถพิจารณาคัดผลงานดังกล่าว “ออก” ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน
การคัดเลือกและตัดสิน
4.4 ผลงานที่จะส่งเข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 จะต้องมีโครงสร้างที่
แข็งแรงเหมาะสมกับการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดเก็บ มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนาผลงานไปแสดง ณ ที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลงาน
4.5 ศิลปินที่ส่งผลงานจะได้รับสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ท่านละ 1 เล่ม
สามารถมารับด้วยตัวเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ (ใช้สาเนาบัตรของศิลปินและผู้มารับ
แทนพร้อมเซ็นชื่อกากับ) กาหนดการรับสูจิบัตร สามารถมารับได้ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่การแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ในส่วนกลางแล้วเสร็จ
5. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสิน ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
กรรมการ
2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รสลิน กาสต์
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ กมล เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
6. อาจารย์ อามฤทธิ์ ชูสวุ รรณ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย มาอ่อน
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์
กรรมการ
9. อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
กรรมการ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุพงษ์ จันทร
กรรมการ
11.ผู้อานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการและเลขานุการ

ห

หมายเหตุ : คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะเป็นผู้พิจารณาผลงานเข้าแสดงและพิจารณาให้รางวัลแก่
ผลงานที่มีคุณค่า เหมาะสมโดยไม่แยกประเภทศิล ปกรรมตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 หาก
คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควรที่จะได้รับรางวัล คณะกรรมการ มีสิทธิ์ตัดสินให้
รางวัล หรืองดรางวัลใดก็ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าแต่ไม่ได้รับ
รางวัลให้เข้าร่วมแสดงอีกจานวนหนึ่งได้ ทั้งนี้หาก ศิลปินส่งผลงานไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับ
นี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินมีสิทธิ์ไม่พิ จารณาผลงานนั้นๆ อนึ่งการตัดสินของคณะกรรมการ
คัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
6. รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรมแต่จะถือเอาคุณภาพของผลงาน
เป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยกาหนดรางวัล ดังนี้
6.1
6.2
6.3

หมายเหตุ :

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี”
(Silpa Bhirasri Gold Medal Award) และเงินรางวัล
รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”
(Silpa Bhirasri Silver Medal Award) และเงินรางวัล
รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์
(Special Awards) และเงินรางวัล รางวัลละ
(จานวนรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุน)

1
100,000
9
70,000
40,000

รางวัล
บาท
รางวัล
บาท
บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

7. กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล และลิขสิทธิ์การเผยแพร่
7.1 ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” และรางวัลเกียรติ
นิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีสิทธิ์ในการ
เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
7.2 ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลสนับสนุน จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานหรือผู้ที่ให้รางวัลสนับสนุน
7.3 ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้สนับสนุนรางวัล มีสิทธิ์
ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท โดยไม่
ต้องขออนุญาต ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในทุกกรณี
7.4 หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์อ้างว่า
กระทาผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวด และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น

7.5

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิกกฎและกติกาของการ
ดาเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็นต้องแจ้ง หรือได้รับอนุญาตความเห็นชอบ และความ
ยินยอมจากผู้สมัครในทุกกรณี

8. ศิลปินรับเชิญ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเชิญศิลปินส่งผลงานเข้าแสดงร่วมกับผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอานวยการเป็นผู้คัดสรรและพิจารณา ศิลปิน ผู้มี
ชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างในการทางานสร้างสรรค์ต่อศิลปินรุ่นเยาว์ ในปีนี้คณะกรรมการอานวยการจึงได้
ลงมติให้จัดแสดงผลงาน
9. กาหนดเวลา
9.1 การส่งผลงาน
วันจันทร์ที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
9.2 การคัดเลือกและตัดสินผลงาน
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
9.3 ประกาศผลการตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
9.4 การแสดงนิทรรศการ
การแสดงนิทรรศการ ในส่วนกลาง
กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

-

การแสดงนิทรรศการ ในส่วนภูมิภาค
ตุลาคม 2561
ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พฤศจิกายน 2561
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มกราคม 2562
ณ หอศิลปวัฒนธรรม สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มีนาคม 2562
ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องศิลปนิทรรศน์)
จังหวัดชลบุรี

- พฤษภาคม 2562
- มิถุนายน 2562

ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
หรือ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ :
 มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์
ในการคัดเลือกผลงานเพื่อไปแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วน
ภูมิภาค ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงฯ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการติดต่อเพื่อให้มารับผลงาน
คืนทันที
 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์สัญจร
ในจังหวัดสงขลาจะสลับการแสดงงานระหว่าง
สถาบันในทุกปี
9.5 การรับผลงานคืน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3427-3301 / 09-5174-9159 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.
ดังนี้









ผลงานศิลปกรรมที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง
ติดต่อรับคืนระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
(เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทันทีที่ตรวจสอบผลงานเป็นที่เรียบร้อย)
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงในส่วนภูมิภาค
คณะทางานฯจะแจ้งให้ทราบทันทีที่ผลงานกลับมาจากการแสดงงานในส่วนกลาง โดยจะส่ง
ข้อความให้ทราบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัคร และศิลปินสามารถมารับผลงานคืนได้ใน
เวลาราชการหลังจากวันที่ได้แจ้งให้ทราบ ภายใน 5 วันทาการ
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง และได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงในส่วนภูมิภาค
คณะทางานฯจะแจ้งให้ทราบทันทีที่ผลงานกลับมา โดยจะส่งข้อความให้ทราบตามเบอร์โทรศัพท์
ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัคร และศิลปินสามารถมารับผลงานคืนได้ในเวลาราชการหลังจากวันที่ได้แจ้งให้
ทราบ ภายใน 5 วันทาการ
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกฯในครั้งนี้ ศิลปินจะไม่สามารถขอรับผลงานคืนได้จนกว่าการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ในส่วนภูมิภาคจะลุล่วง โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จะ
ระวังรักษาผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจาก
อุปัทวเหตุ ความเสียหายอันเกิดจากโครงสร้างผลงานที่ไม่แข็งแรง หรือ เหตุอันสุดวิสัย





ศิลปินที่ประสงค์จะรับผลงานคืน แต่ไม่สามารถมารับคืนได้ตามวันและเวลาที่กาหนด ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการศิลปะเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่จะมารับล่วงหน้า
ศิลปินสามารถทราบความคืบหน้าในการดาเนินการได้จาก
www.art-centre.su.ac.th
su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre, Silpakorn University
Tel.กรุงเทพฯ 0-2221- 3841
Tel.สนามจันทร์ 09-5174-9159 / 0-3427-3301

การส่งและการรับคืนผลงาน ให้ดาเนินการในวันและเวลาที่กาหนดในข้อ 9 หากผลงานศิลปกรรมชิ้น
ใดศิลปินผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่มารับคืนภายในวัน และเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าศิลปินเจ้าของผลงานชิ้นนั้น
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวโดยปริยาย มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์
ดาเนินการตามที่เห็นสมควร โดยอาจนาผลงานศิลปกรรมทั้งหมด หรือบางส่วน ไปหารายได้เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานหรืออาจนาผลงานไปมอบให้สถาบันการศึกษาส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆตามสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

