Ani Art Academies เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร นําเสนอหลักสูตรการสอนศิลปะอย่างเข้ มข้ นสําหรับหลากหลายชันปี
้

เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนที่รักงานศิลปะไปทัวโลก
่ ้ ด้ วยระบบการสอนที่ประสบความสําเร็ จอย่างสูงจากการพัฒนาโดยศิลปิ นชันนํ
้ าอย่าง
แอนโธนี เจ ไวชูลิส หลักสูตร Ani Art Academies จึงออกแบบขึ ้นเพื่อส่งเสริมเสรี ภาพด้ านความคิดสร้ างสรรค์อย่างมีตรรกะและเป็ นแบบแผน

เนื ้อหาหลักสูตรประกอบด้ วย 7 หัวข้ อ ดังนี ้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการวาด การใช้ อปุ กรณ์ กายวิภาคศาสตร์ ของรูปทรง รูปทรงธรรมชาติ
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการระบายสี เทคนิคการระบายสี และการเตรี ยมชิ ้นงานจนเสร็ จสิ ้นกระบวนการ
โดยทัว่ ไป ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรภายในสามปี
และด้ วยบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่เป็ นกันเองจึงสามารถออกแบบหลักสูตรให้ เหมาะกับเป้าหมายของผู้เรี ยนแต่ละคนได้
บางเรื่องทีต่ ้ องเน้ นอาจขยายเวลาขึ ้น (เช่น เทคนิคการจัดแสดงผลงาน ฯลฯ ) จึงอาจยืดระยะเวลาหลักสูตรออกไป
ผู้เรียนต้ องยินดีที่จะเข้ าเรี ยนเต็มเวลาและทุม่ เทเต็มที่จนสําเร็ จหลักสูตร
่ ผู้เรี ยนไม่เกินอัตรา 1 ต่อ 25 ที่ให้ ความสําคัญกับเรื่ องนี ้
Ani Art Academies พยายามจัดสัดส่วนจํานวนอาจารย์ตอ

ก็เพื่อผู้เรียนจะได้ รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ ชิด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Ani Art Academies เพื่อตรวจสอบเวลาเรี ยนของแต่ละหลักสูตร
สนใจสมัครรับทุนการศึกษาได้ โดยตรงที่ Ani Art Academies สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของหลักสูตรการอบรม
รวมถึงประวัติยอ่ ของหัวหน้ าผู้สอน แอนโธนี เจ ไวชูลิส เชิญชมได้ ที่ www.aniwaichulis.com
สถาบัน Ani Art Academies เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับสิทธิ สิทธิพิเศษ หลักสูตรและกิจกรรมอย่างทัว่ ถึงโดยไม่จํากัดเชื ้อชาติ สีผิว
ชาติกําเนิดหรือชาติพนั ธ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ความโน้ มเอียงทางเพศ วัฒนธรรมและศาสนา หรื อแม้ แต่ความพิการ
วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์หลักได้ ที่ http://aniartacademies.org/enrollment/application หรื อเข้ ามากรอกเอกสารที่สถาบัน
ตามที่อยูซ่ งึ่ ได้ ระบุไว้ โปรดแสดงตัวอย่างผลงานสัก 5-10 ชิ ้น พร้ อมส่งเรี ยงความไปยังสถาบันที่ต้องการสมัคร ข้ อมูลเพิ่มเติมเชิญชมได้ ที่

www.aniartacademies.org

ตัวอย่ าง

Ani Art Academy

ใบสมัครฝึ กอบรม
35/10 หมู่ 7, ต. เกาะยาวน้ อย
อ.เกาะยาว
จ. พังงา 82160
ผู้สมัครต้ องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรื อเทียบเท่ า กรุ ณาตรวจสอบเอกสารที่จาํ เป็ นต้ องยื่นของแต่ ละสถาบันที่ทาํ การสมัคร ได้ ท่ ี
http://aniartacademies.org/academies

แต่ละปี สถาบันเปิ ดรับสมัคร 4 รอบในช่วงเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
ผู้สมัครจะได้ รับการติดต่อผ่านทางอีเมล์ในขันตอนการตรวจสอบใบสมั
้
คร เพื่อทํานัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และเยีย่ มชมสตูดิโอ
กรุณาอย่าส่งผลงานตัวจริงมาพร้ อมใบสมัคร เนื่องจากจะไม่มีการส่งเอกสารใบสมัครกลับ
* โปรดตรวจสอบรายละเอียดในส่วนผลงานตามที่ระบุไว้ ในใบสมัคร
ใบสมัครหลักสูตรฝึ กอบรม หน้ า 2
ชื่อสถาบันที่ทา่ นต้ องการสมัคร:
วันเริ่ มเรี ยน :
รายละเอียดการติดต่อ/ ข้ อมูลทัว่ ไป
ชี่อ
ที่อยู่
อําเภอ
ประเทศ
โทรศัพท์
เว็บไซต์
ชั ้นเรียนที่จบล่าสุด

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์
ชื่อโรงเรี ยน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ หลังมัธยมศึกษา/ การฝึ กอบรมศิลปะก่อนหน้ านี ้** (ถ้ ามี)
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
วันที่เข้ า/ จบหลักสูตร
วุฒิ
**โปรดแนบเอกสารประกอบในกรณีทจี่ ําเป็ น
บุคคลอ้ างอิง (อาจแนบจดหมายแนะนําตัวได้ ถึง 3 ฉบับ)
กรุณาระบุชื่อและรายละเอียดสําหรับการติดต่อของบุคคลอ้ างอิงอย่างน้ อยสองท่าน
และบุคคลอ้ างอิงอย่างน้ อยหนึ่งท่านควรคุ้นเคยกับผลงานศิลปะของผู้สมัคร
ชื่อ/ ความสัมพันธ์
ที่อยู่
โทรศัพท์/ อีเมล์
ชื่อ/ ความสัมพันธ์
ที่อยู่
โทรศัพท์/ อีเมล์
ตารางผลงาน/ กิจกรรมปั จจุบนั
ด้ วยความรับผิดชอบและคํามัน่ ในใจของคุณ คาดว่ามีแนวโน้ มเพียงใดที่จะเรี ยนจบหลักสูตรการฝึ กอบรมทังหมด:
้
ไม่น่าเป็ นไปได้ 1○ 2○ 3○ 4○
5○ ได้ แน่นอน
กรุณากรอกรายการตารางข้ อผูกพัน ณ ปั จจุบนั (ที่มีสําหรับผลงาน โรงเรี ยน กีฬาชุมชมและสโมสรสังคม ฯลฯ)

ใบสมัครหลักสูตรฝึ กอบรม หน้ า 3
ผลงาน
โปรดแนบผลงานความคิดสร้ างสรรค์ทผี่ ่านมา 3 รูปหรื อมากกว่า ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบภาพถ่ายหรื อรูปดิจิตอล (ลงในซีดี ร็ อม, ดีวีดี ร็ อม, เม็มโมรี
สติ๊ค, แฟล็ชไดรฟ์ ***) สําหรับขนาดรูปดิจิตอลแต่ละรูปไม่ควรเกิน 300 ดีพีไอ หรื อ 10เม็กกะไบท์
***ไม่ มีการส่ งคืนสื่ อผลงานทีย่ ื่นมาพร้ อมใบสมัคร
ขอเรียนให้ ทราบว่ า Ani Art Academies ไม่ รับชิน้ งานต้ นฉบับที่ย่ ืนมาพร้ อมใบสมัคร
โดยทางสถาบันจะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ของชิน้ งานที่ส่งมา
เรียงความ
กรุณาเขียนเรียงความสันๆ
้ อธิบายหัวข้ อต่อไปนี ้:
• เป้าหมายในการพัฒนาศิลปะ ทังในด้
้ านส่วนตัวและด้ านอาชีพ
• ผลกระทบของศิลปะหรือกระบวนการความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ ตัวคุณไปจนตลอดชีวิต
• วิธีการรับมือและเอาชนะความท้ าทายที่ยากลําบากมาตลอดชีวิตของคุณ
• เรื่องราวความสําเร็จที่คณ
ุ ภูมิใจจะแบ่งปั น
• คุณอุทิศเวลากับผลงานความคิดสร้ างสรรค์กี่ชวั่ โมงต่อสัปดาห์
• เชื่อว่าหลักสูตรที่ Ani Art Academies จะช่วยให้ บรรลุเป้าหมายของคุณได้ อย่างไร
โดยการลงนามท้ ายสัญญานี ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ นของสถาบัน Ani Art Academies ข้ าพเจ้ ายินดีที่จะปกป้อง Ani Art
Academies พนักงานและอาสาสมัคร รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน จากความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ
ทั ้งหมดที่ข้าพเจ้ าอาจก่อขึ ้นในระหว่างการลงทะเบียนหรื อการมีสว่ นร่วมหรื อการใช้ อปุ กรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลในใบสมัครของข้ าพเจ้ า รวมทังเรี
้ ยงความและผลงาน เป็ นผลงานของข้ าพเจ้ าจริ ง
ลงชื่อ
ส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ พร้ อมผลงานและเรี ยงความมาตามที่อยูด่ งั ระบุในเว็บไซต์:

วันที่

www.aniartacademies.org

หากมีข้อสงสัยหรือข้ อแนะนําเกี่ยวกับใบสมัคร กรุณาส่งถึง: aaat.manager@gmail.com หรื อ
Ani Art Academies ได้ ที่ info@aniartacademies.org

092- 408 -6224

