
แบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเพ่ือประกาศเชิดชูเกียรติ 
เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ 

 
ชื่อ- นามสกุล 
       (ภาษาไทย............................................... ................................................................. 
       (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................  
เสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  
 -   กลุ่มวิจิตรศิลป ์  ด้าน 
     จิตรกรรม                          ประติมากรรม 
      ภาพพิมพ์                          สื่อผสม 
      ภาพถ่าย 
  -  กลุ่มประยุกต์ศิลป์   ด้าน 
     สถาปัตยกรรม                     สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
      การออกแบบผังเมือง             ภูมิสถาปัตยกรรม 
             การออกแบบอุตสาหกรรม       ประณีตศิลป์ 
 

๑.  ประวัติชีวิตส่วนตัว 
  -  วัน เดือน ปีเกิด 
  -  ภูมิล ำเนำ 
  -  ที่อยู่ (บ้ำนและที่ท ำงำน ที่สำมำรถติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ 
อีเมล์) 
 

๒. ประวัติการศึกษา (ทุกระดับชั้นทั้งสำยสำมัญและสำยทำงศิลปะ) 
  - พ.ศ. วุฒิกำรศึกษำ และสถำนบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ (เรียงตำมล ำดับปี) 
 

๓. ประวัติการท างาน 
  -  กำรท ำงำนทั้งอำชีพส่วนตัว และกำรท ำงำนด้ำนศิลปะ ตั้งแต่เริ่มถึงล ำดับสุดท้ำย 
  -  พ.ศ. ต ำแหน่ง  และสถำนที่ปฏิบัติงำน  เน้นประวัติกำรท ำงำนด้ำนศิลปะเป็นส ำคัญ  
(เรียงตำมล ำดับปี) 
 

๔. การสร้างสรรค์ผลงาน (ระบใุห้ชัดเจน โดยเรียงล าดับตามเวลาปีถึงปัจจุบัน) มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  บรรยำยให้เห็นควำมเป็นมำของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนโดยเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ตั้งแต่เริ่มสร้ำงผลงำน
ศิลปะว่ำอะไรหรือสิ่งแวดล้อมใดจูงใจให้คิดสร้ำงผลงำน หรือแรงจูงใจให้สนใจงำนศิลปะ 
  -   บรรยำยให้เห็นกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรสร้ำงผลงำนจำกอดีตถึงปัจจุบันว่ำมีข้ันตอนเป็นอย่ำงไร มีควำม
มุ่งหวังอย่ำงไรโดยชี้ให้เห็นถึงควำมโดดเด่น  ควำมมีเอกลักษณ์เฉพำะตน  และคุณค่ำงำนศิลปะท่ีสร้ำงสรรค์ขึ้น 

 
รูปถ่ำยปัจจุบัน 

หน้ำตรง 
ขนำด ๒ นิ้ว 
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  - ส ำหรับผู้เสนอผลงำนด้ำนสถำปัตยกรรมต้องอธิบำยผลงำนสถำปัตยกรรมที่ออกแบบและสร้ำงขึ้น
ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศที่ส ำคัญทุกชิ้นโดยเรียงล ำดับตำมเวลำปีจนถึงปัจจุบัน พร้อมชื่อสถำปัตยกรรมนั้น 
ๆ และสถำนที่ก่อสร้ำง 
 

๕. การสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนในประเทศ และต่างประเทศ 
  -  ผลงำนที่แสดงภำยในประเทศแยกเป็นผลงำนเดี่ยว  และกลุ่มหรือแสดงร่วมกับผู้อ่ืนให้ชัดเจน 
เรียงล ำดับตำมเวลำปีถึงปัจจุบัน (พร้อมสูจิบัตรกำรแสดงผลงำน) 
  -  ผลงำนที่แสดงในต่ำงประเทศ  กำรแสดงผลงำนเดี่ยว  และกลุ่มโดยจ ำแนกให้ชัดเจนและเรียงตำมเวลำปี
ถึงปัจจุบัน   (พร้อมสูจิบัตรกำรแสดงผลงำน) 
 

๖. การเผยแพร่ข้อมูลผลงานศิลปะ 
  -  ผลงำนที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ บทควำมในนิตยสำร  วำรสำรต่ำง ๆ  เป็นต้น 
(ระบุชื่อบทควำมหรือชื่อหนังสือ ส ำนักพิมพ์  ปีที่พิมพ์โดยเรียงตำมเวลำ ที่เผยแพร่) 
  -  ผลงำนที่เผยแพร่ทำงวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และอ่ืน  ๆ(ระบุชื่อรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซด์) 
โดยเรียงตำมเวลำ ที่เผยแพร่)  
 

๗. รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ (จะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินผู้นั้นจนได้รับ   
    รางวัล และเกียรติคุณ) 

  -  เรียงล ำดับรำงวัล และเกียรตคิุณตำมเวลำที่ได้รับในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ  

 

๘. การท าคุณประโยชน์เพื่อสังคม 
  - บรรยำยในภำพรวม หรือเรียงล ำดับตำมเวลำ ที่ท ำคุณประโยชน์เพ่ือสังคมอย่ำงไร กับใคร ที่ไหน 
เช่น กำรถ่ำยทอดทุกรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต 
  

๙. ชีวิตปัจจุบัน 
  -  บรรยำยให้เห็นว่ำปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ยังคงสร้ำงสรรค์ผลงำนหรือไม่ เพรำะเหตุใดอย่ำงไร 
 

๑๐. รายละเอียดสื่อผลงานน าเสนอ 
  ๑๐.๑ ผู้เสนอผลงานสาขาทัศนศิลป์ กลุ่มวิจิตรศิลป์    
                    ให้น ำตัวอย่ำงภำพถ่ำยผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีพัฒนำกำรมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒๐  ปี หรือก่อน
หน้ำนี้จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ผลงำน   เสนอพร้อมกับบอกชื่อผลงำน เทคนิค ขนำดของภำพ  พ.ศ. ที่สร้ำง
ขึ้น ใครเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ ติดตั้ง ณ แห่งใด เรียงตำมล ำดับเวลำ โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มต่างหาก  พร้อมบันทึกในรูปแบบ
วีซีด/ีดีวีด/ีเพาเวอร์พอยท์ เพ่ือให้เห็นพัฒนำกำรของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน   
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            ๑๐.๒ ผู้เสนอผลงานสาขาทัศนศิลป์ กลุ่มประยุกต์ศิลป์   
   (๑) ด้านสถาปัตยกรรม  ให้น ำตัวอย่ำงผลงำนที่สร้ำงสรรค์โดดเด่นย้อนหลังประมำณ  ๒๐ ปี       
หรือไม่น้อยกว่ำ  ๖  ผลงำน   ไม่เกิน ๑๐ ผลงำน  มำเสนอ  โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มต่างหาก  พรอ้มบันทึกในรูปแบบวีซีดี/ดี
วีดี/เพาเวอร์พอยท์ ตัวอย่ำงผลงำนดังกล่ำวต้องเป็นผลงำนที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ประกอบด้วย     แบบก่อสร้ำง
สถำปัตยกรรมเหมือนของจริง  แผนผังบริเวณ  แผนผังอำคำร  และอ่ืนๆ ได้แก่ หนงัสือ  สูจิบตัร เอกสำรสิ่งพิมพ์  เป็น
ต้น 
     (๒) ด้านสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์  การออกแบบผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม 
ให้น ำตัวอย่ำงผลงำนที่สร้ำงสรรค์โดดเด่น ย้อนหลังประมำณ ๒๐ ปี หรือก่อนหน้ำนี้จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ  ๖ 
ผลงำน  ไม่เกิน ๑๐ ผลงำน  มำเสนอ โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มต่างหาก พร้อมบันทึกในรูปแบบวีซีดี/ดีวีดี/เพาเวอร์

พอยท์  พร้อมทั้งแบบสถำปัตยกรรม หรือแผนผังภำยในอำคำร หรือ ผังเมือง และอ่ืน ๆ ได้แก่ หนังสือ สูจิบัตร 
เอกสำรสิ่งพิมพ์  เป็นต้น 
    (๓) ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และประณีตศิลป์ ให้น ำตัวอย่ำงภำพถ่ำยผลงำนที่ 
สร้ำงสรรค์โดดเด่นย้อนหลัง ๑๐ ปี หรือก่อนหน้ำนี้จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ผลงำน เรียงตำมเวลำ โดยจัดท ำ
เป็นรูปเล่มต่างหาก พร้อมบันทึกในรูปแบบ วีซีดี/ดีวีดี/เพาเวอร์พอยท์ บรรยำยแนวคิดวิธีกำรออกแบบและ
พัฒนำกำรของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน พร้อมทั้งรำยละเอียดเพ่ือแสดงควำมเป็นเจ้ำของแนวคิด กำรออกแบบ และ
กำรพัฒนำ  
 

๑๑. สื่อผลงานที่น าเสนอ 
  -   เอกสำรแบบเสนอประวัติและผลงำน (ข้อ ๑-๙)        จ ำนวน ๑ เล่ม 
  -  วีซีดีหรือดีวีดีบรรจุแบบเสนอประวัติและผลงำน จัดท ำเป็นไฟด์เวิร์ด  จ ำนวน ๑ แผ่น 
             -  วีซีดีหรือดีวีดีบรรจุรูปภำพประกอบในแบบเสนอฯ จัดท ำเป็นไฟด์ jpg. จ ำนวน ๑ แผ่น 
 -   เพำเวอร์พอยท์หรือวีดิทัศน์น ำเสนอประวัติและผลงำน   จ ำนวน ๑ แผ่น 
  -   สูจิบัตร......................................................เล่ม 
  -    อ่ืน ๆ........................................................ 
 
         
        ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอผลงำน               
                   (..........................................................) 
        ต ำแหน่ง...................................................        
         องค์กร...................................................... 
        วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.......... 
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เอกสารแนบท้าย  สาขาทัศนศิลป์ 

  
      ๑..  ศิลปินที่เสนอเป็นศิลปินแห่งชำติ   เมื่อได้ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติแล้วต้องมอบ
ผลงำนทัศนศิลป์ของตนเอง  ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ชิ้น  เพ่ือน ำไปเผยแพร่จัดแสดงไว้  ณ 
หออัครศิลปิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 
  ๒.  ผู้เสนอผลงำน  ได้แก่  องค์กรวิชำชีพ  และเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลำง 
และส่วนภูมิภำค โดยให้หัวหน้ำองค์กร หรือหน่วยงำนเป็นผู้ลงนำมเสนอผลงำน ส ำหรับบุคคลทั่วไปให้เสนอผ่ำน   
ศิลปินแห่งชำติ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงำนศิลปะ หรือ องค์กรวิชำชีพ หรือเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมทั่วประเทศ  
  ๓.  ข้อมูลและประวัติผลงำนของศิลปินที่เสนอเป็นศิลปินแห่งชำติ เมื่อพ้นจำกกำรประกำศยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นศิลปินแห่งชำติแล้ว  ให้ติดต่อขอรับผลงำนคืนภำยใน  ๖๐ วัน  (นับจำกวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์  ของทุกปี) 
หำกท่ำนไม่ติดต่อขอรับข้อมูลและผลงำนคืน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  จะถือว่ำข้อมูลและผลงำนของท่ำนมอบให้ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ตำมที่ท่ำนได้ลงนำมรับทรำบ  ในเงื่อนไขนี้  
 
หมายเหตุ   ได้รับทราบและยินยอมรับรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และแบบเสนอ ที่ประกาศนี้แล้ว 
 
 

 
                                                   รายละเอียดของผู้เสนอผลงาน 
 
                               ผู้เสนอชื่อ...........................นำมสกุล....................................... 
                               อำชีพ.......................................................................................  
                               สถำนที่ท ำงำน......................................................................... 
                               ................................................................................................  
                               .........................................................โทรศัพท์.......................... 
                               โทรสำร.................................................................................... 
                               ที่อยู่..........................................................................................  
                               ................................................................................................  
                               โทรศัพท์....................................โทรสำร.................................. 
 

 
 
 


