ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ÀNI Art Academies เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนําเสนอหลักสตูรการสอนศิลปะอย่างเข้มข้น
เป็นเวลาหลายปีเพื่อสร้างแรงบันดานใจให้ผู้นักศิลปะทั่วโลก
ด้วยระบบการสอนที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูง จากการพัฒนาจากศิลปินชั้นนำ�โดย คุณแอนโธนี
เจ ไวชูลิส หลักสูตร ÀNI Art Academies
จึงออกแบบขึ้นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะและเป็นแบบแผน
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาด, การใช้อุปกรณ์, กายวิภาคศาสตร์ของรูปทรง, รูปทรงธรรมชาติ, ความรู้เบื้องเกี่ยวกับการระบายสี เทคนิคการระบายสี,
การเตรียมชิ้นงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
โดยทั่วไปผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรภายใน 3-4 ปี
และด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองจึงสามารถออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับเป้าหมา
ยของผู้เรียนรู้ในแต่ละคนได้ บางเรื่องที่ต้องเน้นอาจขยายเวลาขึ้น (เช่น การจัดแสดงผลงาน ฯลฯ )
จึงอาจเป็นเหตุผลที่ต้องยืดระยะเวลาหลักสูตรออกไป ผู้ฝึกศิลปะต้องยินดีที่จะเข้าเรียนเต็มเวลา
(อย่างน้อย 35 ชั่วโมง/สัปดาห์) และทุ่มเทเต็มที่จนสำ�เร็จหลักสูตร
ÀNI Art Academies พยายามจัดสัดส่วนของอาจารย์ ต่อผู้เรียนไม่เกินอัตรา 1 ต่อ 25
เพื่อที่จะให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้ก็เพื่อผู้เรียนจะได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมตามวันและเวลาของแต่ละสถาบัน
โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบมีให้โดยตรงที่ ÀNI Art Academies
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของหลักสตูรการฝึกอบรม รวมถึงประวัติโดยย่อผู้เขียนหลักสูตร
คุณแอนโธนี เจ ไวชูลิส เชิญชมได้ที่ aniartacademies.org

สถาบัน ÀNI Art Academies ยอมรับผู้ฝึกศิลปะจากทุกเชื้อชาติ ทุกสีผิว ทุกสัญชาติและชาติพันธุ์
ทุกเพศ ทุกรสนิยมทางเพศ ทุกวัฒนธรรมและศาสนา หรือมีความพิการ ต่อสิทธิ์ สิทธิพิเศษ
โปรแกรมและกิจกรรมทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วจะมีให้หรือจัดให้สำ�หรับผู้ฝึกศิลปะของโรงเรียน
โรงเรียนไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติหรือชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ
ความชอบทางเพศ วัฒนธรรม ศาสนา และความทุพพลภาพในการบริหารนโยบายการศึกษา
การรับเข้าเรียน นโยบาย ทุนการศึกษา เงินกู้และโปรแกรมความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ
และศิลปะและโปรแกรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนเป็นผู้บริหาร
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วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์หลักได้ที่ https://aniartacademies.org/enrollment/
หรือเข้ามากรอกเอกสารที่สถาบัน ตามที่อยู่ซึ่งได้ระบุไว้ โปรดแสดงตัวอย่างผลงานหากคุณมีสัก
5-10 ชิ้น พร้อมส่งไปยังสถานบันที่ต้องการสมัคร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aniartacademies.org

ตัวอย่าง

ÀNI Art Academies Thailand (เกาะยาวน้อย)
ใบสมัครฝึกอบรมศิลปะ
5/1-2 หมู่ 2 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
82160

ผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่จำ�เป็นต้องยื่นทำ�การสมัครได้ที่สถาบัน หรือผ่านเว็ปไซต์ https://aniartacademies.org/enrollment/
แต่ละปีสถาบันเปิดรับสมัคร 4 รอบในช่วงเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล์ ในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัคร
เพื่อทำ�การนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กรุณาอย่าส่งผลงานตัวจริงมาพร้อมใบสมัคร(ให้ถ่ายเป็นสำ�เนา)
เนื่องจากจะทางเราจะไม่มีการส่งเอกสารใบสมัครกลับ *
โปรดตรวจสอบรายละเอียดในส่วนผลงานตามที่ระบไว้ในใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตรในหน้าที่หน้า 3

ผลงาน
โปรดใส่รูปภาพของผลงานสร้างสรรค์ที่คุณเคยทำ�มาแล้ว 3 ภาพขึ้นไป
สิ่งเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของภาพถ่าย หรือภาพบนสื่อดิจิทัล เช่น USB เป็นต้น
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพไม่เกิน 300dpi หรือ 10MB ต่อภาพ

หมายเหตุ สื่อที่ส่งมาพร้อมกับใบสมัครจะไม่ถูกส่งคืน

โปรดทราบว่า ÀNI Art Academies จะไม่รับงานต้นฉบับทั้งหมดที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร ÀNI Art Academies
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานนั้นๆที่ส่งมา

เรียงความ กรุณาใส่เรียงความสั้น ๆ ที่อธิบาย:
• เป้าหมายของคุณในการพัฒนางานศิลปะทั้งในด้านความสามารถส่วนบุคคลและในวิชาชีพ
• ผลกระทบที่งานศิลปะหรือกระบวนการสร้างสรรค์มีต่อคุณตลอดชีวิตของคุณ
• วิธีที่คุณเข้าหาและเอาชนะความท้าทายที่ยากลำ�บากมาตลอดชีวิตของคุณ
• ความสำ�เร็จใด ๆ ที่คุณภาคภูมิใจที่จะแบ่งปัน
• ปัจจุบันคุณลงทุนในความพยายามสร้างสรรค์กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• คุณเชื่อได้อย่างไรว่าโปรแกรม ÀNI Art Academies จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
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การลงนามด้านล่างเพื่อแสดงว่าผู้สมัครเข้าใจ และยอมรับข้อกำ�หนดและเงื่อนไขข้างต้นของ ÀNI Art Academies และตกลงที่จะไม่ทำ�อันตรายต่อ
ÀNI Art Academies พนักงาน อาสาสมัคร ตลอดจนบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ ÀNI Art Academies หรือความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใดๆ
ที่อาจได้รับด้วยเหตุผลของการลงทะเบียน หรือการเข้าร่วม หรือการใช้อุปกรณ์
หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกในนั้นๆ
ฉันขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในใบสมัคร รวมถึงเรียงความและแฟ้มสะสมผลงาน
เป็นงานของผู้สมัครจริงโดยสุจริต
ลายมือชื่อ

วันที่สมัคร

กรุณาส่งใบสมัครหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว มาที่ ÀNI Art Academies Website https://aniartacademies.org/enrollment/

ชื่อสถาบันที่ท่านต้องการสมัคร
วันที่สามารถเริ่มต้นได้

รายละเอียดการติดต่อ/ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ที่อยู่
จังหวัด
อำ�เภอ
ประเทศ
โทรศัพท์
อีเมล์
เว็ปไซต์
ชั้นที่เรียนจบล่าสุด
ชื่อโรงเรียน
ในระดับ 1-100 (1 ระบุว่าไม่แน่ใจ และ 100 ระบุว่ามั่นใจมาก) หลังจากสำ�เร็จการศึกษาจาก ÀNI Art Academies
คุณจะเต็มใจที่จะแนะนำ�การสอนระดับนานาชาติเป็นเวลาสี่ปีอย่างไร?
คำ�ตอบของคุณไม่ใช่ความมุ่งมั่นในอนาคต
แต่เป็นการประเมินสิ่งที่คุณเชื่อว่าความสนใจของคุณจะมีขึ้นในอนาคตเมื่อคุณใกล้จะสำ�เร็จการศึกษา
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การศึกษาระดับ หรือการฝึกอบรมศิลปะก่อนหน้านี้** (ถ้ามี)
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
วันที่จบหลักสูตร
วุฒิ
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
วันที่จบหลักสูตร
วุฒ
**โปรดแนบเอกสารประกอบในกรณีที่จำ�เป็น

บุคคลอ้างอิง
(สามารถใส่ได้ถึง 2 คน) กรุณาระบุชื่อและรายละเอียดสำ�หรับการติดต่อกลับ ิ
ของบุคคลอ้างอิงอย่างน้อยสองท่าน
และบุคคลอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งท่านควรคุ้นเคยกับผลงานศิลปะของผู้สมัคร
ชื่อ/ความสัมพันธ์
ที่อยู่
โทรศัพท์/อีเมล์
ชื่อ/ความสัมพันธ์
ที่อยู่
โทรศัพท์/อีเมล์
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ตารางผลงาน/กิจกรรมปัจจุบัน
ด้วยความรับผิดชอบ และความมั่นในใจของคุณ คาดว่ามีแนวโน้มเพียงใดที่จะเรียนจบหลักสูตร
การฝึกอบรมทั้งหมดได้แน่นอน

ไม่น่าเป็นไปได้

1

2

3

4

5

เป็นไปได้มากที่สุด

โปรดระบุรายการกิจวัติ ประจำ�วันปัจจุบันในตารางด้านล่าง (เช่น งาน, โรงเรียน, ชุมชน, กีฬา, สังคม, คลับ ฯลฯ)

เวลา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

7:00 น.
7:30 น.
8:00 น.
8:30 น.
9:00 น.
9:30 น.
10:00 น.
10:30 น.
11:00 น.
11:30 น.
12:00 น.
12:30 น.
1:00 น.
1:30 น.
2:00 น.
2:30 น.
3:00 น.
3:30 น.
4:00 น.
4:30 น.
5:00 น.
5:30 น.

ÀNI Art Academies | info@aniartacademies.org | ÀniArtAcademies.org

