
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง ทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” 

โครงการทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 
 

 

ตามท่ีหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทําโครงการทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ข้ึนเพ่ือเปน

การสงเสริมศิลปนท่ีสรางงานศิลปกรรมเพ่ือพัฒนางานสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงาน

ศิลปกรรมท่ีมีคุณคาจนเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกมอบทุนรางวัล 

“ศิลป พีระศรี” แกศิลปนเพ่ือใชในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจะไดรวบรวม

ผลงานและจัดการแสดงนิทรรศการเพ่ือประกาศเกียรติคุณตอสาธารณชนตอไป โดยหอศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดกําหนดระเบียบการไวดังตอไปนี้ คือ 
 

1. ประเภทผลงานมี 2 ประเภท ไดแก 
 

1.1 ประเภทผลงานศิลปกรรม   จํานวน 7 ทุน 

 (ไมจํากัดหัวขอและเทคนิคการสรางสรรค) 

1.2 ประเภทการประพันธดนตรี   จํานวน 1 ทุน 

     (ในหัวขอ “80 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

     โดยไมจํากัดเทคนิคและประเภทการสรางสรรคดนตรี) 
 

2. จุดมุงหมายของโครงการ 
 

2.1 เพ่ือสงเสริมการสรางสรรคศิลปกรรมอันเปนมรดกทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติใหมี    

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.2 เพ่ือเผยแพรผลงานศิลปกรรมของศิลปนไทยใหเผยแพรออกสูสาธารณชน เสริมสรางคุณคา

ทางสุนทรียะ พัฒนาความคิดและคุณธรรมของสังคมไทย อันเปนการเสริมสรางความรู  

ความเขาใจในศิลปวฒันธรรมไทย ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2.3 เพ่ือสนับสนุนศิลปนไทยใหมีความเชื่อม่ันและมีกําลังใจในการสรางสรรค อันเปนประโยชน

ตอวงการศึกษาและวงวิชาการศิลปะสมัยใหมของไทยอันเปนการพัฒนาคุณภาพ            

ไปสูระดับสากล 

2.4 เพ่ือการวิเคราะหและการเก็บขอมูลหลักฐานการสรางสรรคท่ีจะเปนประโยชนทางดาน

การศึกษา และวงวิชาการศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย 
 

3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 

3.1 ประเภทผลงานศิลปกรรม : ศิลปนตองมีสัญชาติไทยและมีอายุ 35 ปข้ึนไป  

  (ผูสมัครตองมีอายุครบ 35 ปบริบูรณข้ึนไป) กอนวันรับสมัคร 

 ประเภทผลงานประพันธดนตรี : ศิลปนตองมีสัญชาติไทย และมีอายุ 30 ปข้ึนไป  

  (ผูสมัครตองมีอายุครบ 30 ปบริบูรณข้ึนไป) กอนวันรับสมัคร 
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3.2 เปนผูท่ีทํางานสรางสรรคผลงานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง และมีการจัดการแสดงผลงาน

เผยแพรตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ 

3.3 การประพันธดนตรี เปนผูมีประสบการณในดานการประพันธดนตรีอยางตอเนื่อง 

3.4 การสรางสรรคผลงานศิลปกรรม ไมจํากัดเทคนิคและรูปแบบผลงาน อาทิ ผลงานประเภท

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ สื่อประสม สื่อใหม ศิลปะเครื่องปนดินเผา ศิลปะสิ่งทอ 

และศิลปะเครื่องประดับ   

3.5 หากเปนศิลปนท่ีเคยไดรับรางวัลทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” มากอนจะตองมีระยะเวลาจาก

ครั้งท่ีไดรับทุนจนถึงปจจุบันไมตํ่ากวา 5 ป 

3.6 ผูสมัครจะตองไมเปนผูท่ีเคยไดรับทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” มากกวา 2 ครั้ง 
 

4. การสมัคร 

4.1 รับสมัครผลงานผานชองทางออนไลนเทานั้น  

4.2 กรอกใบสมัครและแนบไฟลเอกสารไดท่ี www.art-centre.su.ac.th โดยกรอกรายละเอียด

ใหชัดเจนครบถวน 
 

5. เง่ือนไขการสมัคร 
 

5.1 ไฟลเสนอโครงการทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 ประกอบดวยรายละเอียดขอมูล 

ดังนี้ 
 

   ประเภทผลงานศิลปกรรม 

   -  ประวัติผูสมัคร (ระบุถึงประวัติการศึกษา การแสดงผลงานท่ีผานมา รางวัลและอ่ืนๆ)                         

   -  รูปถายผูสมัคร จํานวน 1 รูป ขนาดไมเกิน 2 นิ้ว บันทึกรูปแบบไฟล JPEG  

   -  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) 

   -  วัตถุประสงคของโครงการ  

   -  ความเปนมา และแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน 

   -  จํานวนผลงาน ประเภทเทคนิค และขนาดของผลงานท่ีจะสรางสรรค  

   -  ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการสรางสรรค 

   -  ภาพรางผลงาน (Sketch) หรือ ภาพผลงาน 

   -  แนวความคิด ขอมูลรายละเอียด และภาพผลงานท่ีเคยสรางสรรค                 

                      (Portfolio) ควรระบุแยกชวงปท่ีจัดแสดงผลงานตามลําดับใหชัดเจน 
 

   ประเภทการประพันธดนตรี 

   - ประวัติผูสมัคร โดยระบุถึงประวัติการศึกษา การแสดงผลงานท่ีผานมาเปนไฟลเสียง   

                      (wav , m4a หรือ mp3) รางวัลเชิดชูเกียรติตางๆ และอ่ืนๆ (ถามี)  

   - รูปถายผูสมัคร จํานวน 1 รูป ขนาดไมเกิน 2 นิ้ว รูปแบบไฟล JPEG 

   - แนวความคิดและแรงบนัดาลใจในการประพันธดนตรี ภายใตหัวขอท่ีกําหนด ความยาว  
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     ไมเกิน  1 หนากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 

   - สงตัวอยาง Demo และโครงรางสกอรบทเพลง (Music Score) ตามหัวขอท่ีกําหนด 

  ในความยาวประมาณ 2-3 นาที โดยใหผูสมัครนําเสนอ Demo การประพันธ โดยใช

  โปรแกรม Logic audio ตอหนาคณะกรรมการฯ ในวันคัดเลือกและตัดสิน  
   

   

5.2 โครงการและผลงานท่ีนําเสนอเพ่ือขอรับทุน จะตองเปนโครงการท่ียังไมไดเริ่มดําเนินการ 

และตองดําเนินการสรางสรรคผลงานในระยะเวลาท่ีไดรับทุนเทานั้น ผลงานท่ีอยูใน        

ชุดท่ีเสนอโครงการตองไมเปนสวนหนึ่งของผลงานในกระบวนการศึกษาในขณะเดียวกัน     

ตองไมนําผลงานไปใชในการประกอบการศึกษา เพ่ือขอรับทุนหรือสงประกวดในเวทีอ่ืนๆ 
 

6. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 
 

 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะและการประพันธ

ดนตรี ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

ประเภทผลงานศิลปกรรม 
 

1.   ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร     กรรมการ  

2.   ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง    กรรมการ  

 3.   ศาสตราจารยเกียรติคุณกัญญา  เจริญศุภกุล   กรรมการ  

4.   ศาสตราจารยกมล  เผาสวัสดิ์     กรรมการ 

5.   อาจารยอํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ     กรรมการ 

 6.   อาจารยอรรฆย  ฟองสมุทร      กรรมการ 

 7.   ผูชวยศาสตราจารยวุฒิกร  คงคา    กรรมการ 

 8.   นายปรัชญา  พิณทอง     กรรมการ   

 9.   ผูอํานวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 

10. นางสาวมินตา  วงษโสภา     เลขานุการ 

11. นางสาวชนินาถ  ชวนะศิลป     ผูชวยเลขานุการ 
 

ประเภทการประพันธดนตรี 
 

 1.   อาจารยอํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ     กรรมการ 

 2.   ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย  เลิศสถากิจ    กรรมการ 

 3.   อาจารยดําริห  บรรณวิทยกิจ     กรรมการ 

 4.   อาจารยสินนภา  สารสาส     กรรมการ 

 5.   อาจารยจิรพรรณ  อังศวานนท      กรรมการ 

 6.   อาจารยประสาร  วงศวิโรจนรักษ    กรรมการ 



 

 

- 4 - 

 7.   พลเรือตรีณัฐ  รัชกุล      กรรมการ 

8.   ผูอํานวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ 

 9.   นายรุจฬสวัตต  ครองภูมินทร     เลขานุการ 

 10. นางสาวชนินาถ  ชวนะศิลป     ผูชวยเลขานุการ 
 

7. การตัดสิน 
 

- ผูสมัครจะตองนําเสนอโครงการดวยตนเอง ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ถนนหนาพระลาน กรุงเทพฯ เพ่ือขอรับทุนในวันคัดเลือกและตัดสิน ซ่ึงจะแจงใหทราบใน

ลําดับถัดไป  

- การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือเปนมติเอกฉันท จะอุทธรณมิได 

 

8. รางวัล 
 

 8.1 ทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 มีจํานวน 5 - 8 รางวัล เปนเงินรางวัลทุนรางวัล  

“ศิลป พีระศรี” ทุนละ 150,000 บาท ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาจตัดสินลดหรือเพ่ิมรางวัล    

ก็ได หากพิจารณาเห็นวายังไมมีผูใดมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีจะไดรับทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี”   

ครั้งท่ี 21 
 

8.2 การรับรางวัลทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี”ครั้งท่ี 21 ใหผูท่ีไดรับทุนปฏิบัติตามขอตกลง

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประจําหอศิลป กําหนด หากไมดําเนินการตามเง่ือนไข หอศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจใชสิทธิ์เรียกรองใหผูไดรับรางวัลทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21     

คืนเงินรางวัลพรอมดอกเบี้ยตามมติท่ีคณะกรรมการประจําหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา 
 

 9.   การสรางสรรคผลงาน 
 

  ผูไดรับรางวัลโครงการทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 จะตองสรางสรรคผลงาน       

ในจํานวนและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประจําหอศิลปฯ พิจารณา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน 
 

 10.  กรรมสิทธิ์ของผลงานสรางสรรค 

   10.1 ประเภทผลงานศิลปกรรม  

   ผลงานสรางสรรคจากศิลปนทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 จะถูกคัดเลือกจาก

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน โดยใหเปนกรรมสิทธิ์ของหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน

คนละ 1 ชิ้น ซ่ึงหอศิลปมีสิทธิ์ในการนําผลงานชิ้นนั้นไปเผยแพรหรือทําใหเกิดประโยชนแกองคกร   

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไดในอนาคต 
 

 10.2 ประเภทการประพันธดนตรี 
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  ลิขสิทธิ์ผลงานสรางสรรคจากศิลปนทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 ประเภทการ

ประพันธดนตรีเปนของผูประพันธ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผูใหทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” 

ครั้งท่ี 21 จะไดรับกรรมสิทธิ์ในบทเพลงเพ่ือใชงานในการเผยแพร หรือทําใหเกิดประโยชนแกองคกร

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไดในอนาคต 
 

    10.3 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพรผลงานสรางสรรคของ

ศิลปนท่ีไดรับทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 ในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ ระบบสารสนเทศ

สมัยใหม และในรูปแบบอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 
 

      11.  การจัดนิทรรศการ 
 

 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปนผูดําเนินการจัดการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม

ของศิลปนผูไดรับทุนรางวัล “ศิลป พีระศรี” ครั้งท่ี 21 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 

หรือหอศิลปอ่ืนๆ และดําเนินการจัดทําสูจิบัตรและสิ่งพิมพตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.  กําหนดเวลา 
 

       ประเภทผลงานศิลปกรรม  

-  การสงใบสมัคร    : วันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 ถึง  

       วันพุธท่ี 23 มกราคม 2565 

-  การตัดสินผลงาน   : ภายในเดือนมกราคม 2565       

-  ประกาศผลการตัดสิน   : ภายในเดือนมกราคม 2565       

-  การรับทุนและการสรางสรรค  : งวดท่ี 1 เดือนมีนาคม 2565 

  จํานวนเงิน  50,000 บาท  

   งวดท่ี 2 เดือนมิถุนายน 2565  

   จํานวนเงิน  50,000 บาท 

   งวดท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2565 

  จํานวนเงิน  50,000 บาท 

- สงผลงานสมบูรณ    : เดือนมีนาคม 2566 

 

ประเภทการประพันธดนตร ี

-  การสงใบสมัคร      : ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 
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-  การตัดสินผลงาน     : ภายในเดือนมีนาคม 2565       

-  ประกาศผลการตัดสิน     : ภายในเดือนมีนาคม 2565       

-  การรับทุนและการสรางสรรค   : งวดท่ี 1 เดือนเมษายน 2565 

  จํานวนเงิน  50,000 บาท  

   งวดท่ี 2 เดือนมิถุนายน 2565 

  จํานวนเงิน  50,000 บาท 

   งวดท่ี 3 เดือนสิงหาคม 2565 

  จํานวนเงิน  50,000 บาท 

- สงผลงานสกอรเพลงท่ีเสร็จสมบูรณ  : กันยายน 2565 

- สงผลงานท่ีเสร็จสมบูรณพรอมเผยแพร : มีนาคม 2566 

 

 

สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี 

 www.art-centre.su.ac.th  

silpabhirasri.grants@gmail.com  

FB : Art Centre, Silpakorn University  

โทร 092-298 0092 (หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

  

 

 

 

http://www.art-centre.su.ac.th/
mailto:silpabhirasri.grants@gmail.com
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