
                      ประเภทการสมัคร (โปรดระบุ) 

                          ศลิปกรรม 

                        ประพันธ์ดนตร ี

1. ชื่อ-สกุล ......................................................................... สมัครขอรับทุนเป็นครั้งที่ ...... .............. 

2. เกิดวันที่ .................... เดือน ................................... พ.ศ. .......................... อายุ ................. ปี* 

3. เชื้อชาติ ........................................................... สัญชาติ ............................................................. 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย ....................................................... 

   ถนน ...................................................... ........... ต าบล/แขวง ..................................................... 

   อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... 

   สถานที่ท างาน/สถานที่ติดต่อ ....................................................................................................... 

   โทรศัพท์ ................................................. E-mail ………………………………………………………………. 

5. การศึกษาระดับปริญญาตรี ...................................................................... สถาบัน ................................................ .......................... 

               ระดับปริญญาโท ....................................................................... สถาบัน ................................................................. ......... 

      ระดับปริญญาเอก ..................................................................... สถาบัน ................................. ......................................... 

6. ประเภทที่ขอรับทุนและข้อมูลที่ส่งมาเพ่ือการพิจารณา (กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ภาพผลงานต้องเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 1 MB ขึ้นไป)  

    ประเภทศิลปกรรม (ส าหรับศิลปินและนักออกแบบไม่จ ากัดสาขา)        ประเภทประพันธ์ดนตรี 
 ประวัติศิลปิน ภาษาไทยและอังกฤษ          หัวข้อ “The best of Thailand meets the best of the world” 
 (ระบุประวัติการศึกษา การแสดงผลงาน รางวัล และอื่นๆ)              ประวัติศิลปิน ภาษาไทย-อังกฤษ และผลงานที่เคยประพันธ ์

 โครงการที่ขอรับทุน (ชื่อโครงการ แนวคิดในการสร้างสรรค์             (ผลงานเป็นไฟล์ wav, m4a หรือ mp3) 

 จ านวนผลงาน ประเภท เทคนิค ขนาด ขั้นตอน ภาพร่าง และ       แนวความคิดและแรงบันดาลใจตามหัวข้อ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการสร้างสรรค์)         (ยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16) 

 ผลงานที่เคยสร้างสรรค์ (ระบุแยกช่วงปีตามล าดับ)      ตัวอย่าง Demo การประพันธ์ และโครงรา่งสกอร์เพลง 2-3 นาที

 อ่ืนๆ .........................................................................            อ่ืนๆ .............................................................................  

 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้สมัคร 

(.....................................................................................)  

วันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

เลขที่ 

ติดรูปถ่าย 

ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ตามช่องทางดังนี้ 

1. ส่งด้วยตนเอง ที่ ส านักงานหอศิลป์มหาวิทยาลัยศลิปากร วังท่าพระ 

2. ส่งไปรษณีย์ มาที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศลิปากร 31 ถ.หน้าพระลาน  

   แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

  วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศลิป์ พีระศรี ครั้งที่ 19” 

3. ส่งอีเมล์ สแกนใบสมัคร ส่งเอกสารมาที่ su.artcentre@gmail.com  

   ตั้งชื่ออีเมล์ว่า “สมัครทุนสร้างสรรค์ศลิปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19” 

*ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 

ก่อนวันที ่11 ธันวาคม 2561 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 



(กรุณาตอบแบบสอบถามและส่งคืนพร้อมใบสมัคร) 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สมัครขอรับทุน  
โครงการทุนรางวัล “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 19 ประจ าปี 2562  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล  
1. เพศ  ชาย    หญิง     2. อาย ุ  อายุ 35-40 ปี    อายุ 41- 50 ปี         51-55 ปี     
3. อาชีพ..............................................................................................   
4.ท่านเคยส่งโครงการฯ ขอรับทุนจ านวนกี่ครั้ง  

        ครั้งแรก  2 ครั้ง        3 ครั้ง         มากกว่า 3 ครั้ง  
5. โครงการที่ส่งขอรับทุนเป็นประเภทใด  

  จิตรกรรม      ประติมากรรม        ภาพพิมพ์                  สื่อประสม  
                     เครื่องปั้นดินเผา       ศิลปะสิ่งทอ          ศิลปะเครื่องประดับ      การประพันธ์ดนตรี  

6. ท่านได้รับทราบข่าวการขอรับทุนรางวัลศิลป์  พีระศรี ครั้งที่ 19 จากแหล่งใด  
     ............................................................................................ ..............................................................................  

7. ท่านยื่นส่งใบสมัครขอรับทุนทางใด   
              อีเมล์             ทางไปรษณีย์             ทีส่ านักงานหอศิลป์ มศก.วังท่าพระ 
 

ตอนที่ 2  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการขอรับทุน   

1. ข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มการเขียนใบสมัครการส่งเข้าประกวด      
             ละเอียด/ครบถ้วน                        ชัดเจน /สะดวก   
             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................... ........  

2. ช่วงระยะเวลาในการก าหนดให้ส่งขอรับทุน (11-29 ธันวาคม 2562)    
         เหมาะสม เพราะ.....................................................................................................................................   
         ไม่เหมาะสม เพราะ.................................................................................................................................                                                                      

3. จ านวนเงินทุนละ 150,000 บาท  
       เหมาะสม เพราะ................................................................................................... ....................................  
      ไม่เหมาะสม เพราะ...................................................................................................................................  
4. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  
       เหมาะสม เพราะ.......................................................................................................................................  
      ไม่เหมาะสม เพราะ...................................................................................................................................        

 
 
                                                                                                         มีต่อหน้า 2... 
                                    
 

 



 
 

5. ระยะเวลาการสร้างสรรค์ ประเภทศิลปกรรม ( มีนาคม 62 – มกราคม 2563) และประเภทประพันธ์ 
     ดนตรี (มีนาคม 62-สิงหาคม 63) 
        เหมาะสม เพราะ......................................................................................................... ............................... 
         ไม่เหมาะสม  เพราะ   ............................................................................................... ................................  

6.  ท่านคาดหวังว่าผลงานสร้างสรรค์น าไปพัฒนา/บูรณาการต่อการเรียน การสอน การวิจัย หรอืการ   
       ประกอบอาชีพอย่างไร 

......................................................... ......................................................................................... ..............................  

........................................................ ................................................................................. .........................................  
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................  
7. ท่านคาดหวังว่าผลงานสร้างสรรค์สามารถท าประโยชน์อะไร นอกเหนือจากข้อ 7 
............................................................................................................................. ..................................................... 
......................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
8. ท่านมีอุปสรรคหรือปัญหาในการขอรับทุน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.............................................................................. ................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................       

                                                                             

        ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                                           

 


