ประกาศสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
ประจาปี ๒๕๕๕
_____________________________
ด้วยสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กาหนดดาเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย (สาขาทัศนศิลป์) ประจาปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บ้านดานางแล
จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งชาติ และศิลปินศิลปาธรให้กับ
นักศึกษาที่มีผลงานที่โดดเด่น มีความพร้อมและเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมจานวน ๖๐ คน และจะดาเนินการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถที่โดดเด่น
เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สหรัฐอเมริกา
เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนางานและศึกษารูปแบบการ
ทางานศิลปะของศิลปินในเวทีระดับโลก รวมจานวน ๑๐ – ๑๒ คน และกาหนดจัดนิทรรศการผลงานของเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์ในเขตกรุงเทพฯ และ/หรือเขต
ภูมิภาค โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ จิตรกรรม ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระ
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า
๒.๑.๑ สัญชาติไทย
๒.๑.๒ กาลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ หรือ คณะที่
เกี่ยวข้องในสาขาจิตรกรรม ชั้นปี ๓ ขึ้นไป
๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท
๒.๒.๑ สัญชาติไทย
๒.๒.๒ กาลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ หรือ คณะที่
เกี่ยวข้องในสาขาจิตรกรรม
๒.๓ มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕)
หมายเหตุ สาหรับนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย และ
ได้รับคัดเลือกไปต่อยอดการอบรม ณ ต่างประเทศแล้วนั้น สานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้

/๓. เอกสารประกอบใบสมัคร...

-

๒

-

๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ฉบับ (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
๓.๒ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาบัตรนักศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง)
๓.๕ ไฟล์ภาพผลงาน (JPEC) จานวน ๕ ผลงาน พร้อมประวัติการทางาน (Ms word) ลงแผ่นซีดี
จานวน ๒ แผ่น
หมายเหตุ รายละเอียดใบสมัครตามที่สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกาหนด
๔. การส่งผลงาน
๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์หอศิลป์ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.ocac.go.th
๔.๒ ส่ ง เอกสารการสมัค รเข้าร่ ว มโครงการฯ ได้ ตั้ งแต่ บัด นี้ ถึง วัน ที่ ๒๒ กุ มภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ ทาง
ไปรษณี ย์ (ยึ ด วั น ประทั บ ตราไปรษณี ย์ เ ป็ น ส าคั ญ ) โดยวงเล็ บ มุ มซอง “สมั ครเข้ า ร่ ว มโครงการค่ า ยเยาวชน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจาปี ๒๕๕๕” ที่สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๖ (ศูนย์หอศิลป์)
เลขที่ ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลั ด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๒๗, ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๓๗ ในวันและเวลาราชการ
๕. การพิจารณาคัดเลือก
๕.๑ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากเอกสาร และผลงาน ประกอบการรับสมัคร
๕.๒ คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ระหว่างวันที่
๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บ้านดานางแล จังหวัดเชียงราย จานวน ๖๐ คน
๕.๓ หลังจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ บ้านดานางแล จังหวัด
เชี ยงราย คณะกรรมการจะคั ดเลื อกเยาวชนที่ มีค วามสามารถโดดเด่ น เดิน ทางไปต่ อยอดการฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการขั้นสูง ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สหรัฐอเมริกา จานวน ๑๐–๑๒ คน

/๖. กาหนดเวลา...

-

๓

๖. กาหนดเวลา
ที่
รายละเอียด
๑. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ฯ
๒. คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมโครงการ ฯ
ณ บ้านดานางแล จังหวัดเชียงราย จานวน ๖๐ คน
๓. ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ ฯ ณ บ้านดานางแล จังหวัดเชียงราย
๔. เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเดินทางเข้าร่วมโครงการ ฯ
ณ บ้านดานางแล จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ ระหว่างการทากิจกรรมคณะกรรมการ
จะคัดเลือกเยาวชน จานวน ๑๐ – ๑๒ คน เพื่อ
เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง
ณ สหรัฐอเมริกา
๕. ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เดินทางไป
ต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

-

วันที่
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ที่เว็บไซด์ www.ocac.go.th
ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
ที่เว็บไซด์ www.ocac.go.th

๖. เยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเดินทางไปต่อยอด
ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม –
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกา
๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๗. เยาวชนทีเ่ ดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๕
เดินทางกลับมาสร้างสรรค์ผลงานคนละ ๑ ชิ้น
๘. จัดแสดงนิทรรศการของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕
ทั้งหมด ณ หอศิลป์ในเขตกรุงเทพฯ และ/หรือ
ภูมิภาค
หมายเหตุ : วัน เวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายชาย นครชัย)
ผู้อานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เลขที.่ .............../๒๕๕๕

ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจาปี ๒๕๕๕
(โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๕ : YOUNG ARTISTS TALENT 2012)
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด ๑.๕ นิ้ว
หรือ ขนาด ๒
นิ้ว

ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บ้านดานางแล จังหวัดเชียงราย

๑.
๒.

ชื่อ(นาย/นางสาว).......................................................................... นามสกุล ...................................................
กาลังศึกษาระดับ.................................ชั้นปีที่......... คณะ......................................... สาขา...............................
สถาบันการศึกษา................................................................................................จังหวัด....................................
๓.
เกิดวันที่........... เดือน.................................พ.ศ. ...................... อายุ.....................ปี ศาสนา..........................
๔.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : บ้านเลขที่.......................ซอย............................ หมู่บ้าน............................
ถนน...................................................แขวง/ตาบล............................................. เขต/อาเภอ............................
จังหวัด......................................เบอร์โทรศัพท์.................................... e – mail...............................................
๕.
หากเกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อ
(ผู้ปกครอง)
ชื่อ......................................... นามสกุล................................ เบอร์โทรศัพท์........................
(อาจารย์)
ชื่อ......................................... นามสกุล................................ เบอร์โทรศัพท์........................
๖.
โรคประจาตัว(ถ้ามี)...........................................................................................................................................
๗.
การแพ้ยา / แพ้อาหาร / อาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้.............................................................................
๘.
ผลงานทีโ่ ดดเด่น / เกียรติประวัติ / รางวัล (ถ้ามีแนบภาพผลงานพร้อมไฟล์ภาพ)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรนักศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
ใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ซีดีภาพผลงาน จานวน ๕ ผลงาน พร้อมประวัติ จานวน ๒ แผ่น
ลงลายมือชื่อ ......................................................... ผู้สมัคร ลงลายมือชื่อ ............................................อาจารย์/ผู้ปกครอง
(.......................................................)
(...........................................)
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...........
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ...........
เฉพาะเจ้าหน้าที่
เอกสารการสมัคร
ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
ลงชื่อ ....................................... ผู้ตรวจเอกสาร
วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลการพิจารณา
ผ่านการคัดเลือก
ไม่ผ่านการคัดเลือก
ลงชื่อ ....................................... ผู้ลงผลการพิจารณา
วันที่...........เดือน............................ พ.ศ. ๒๕๕๕

