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รายละเอียด และใบสมัคร  
การส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวเรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค”์ 

จัดโดย หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  :  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์              
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาน้ัน หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ครบรอบรวมระยะเวลา ๒๕ ปี ในวาระโอกาสที่เป็นมงคลเช่นน้ี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะหน่วยงานหลักกับการพัฒนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นแหล่ง
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น             
ของชาวจังหวัดนครสวรรค์ เปรียบได้กับแหล่งบริการทางวิชาการ งานเผยแพร่ความรู้ รวมถึงพิพิธภัณฑ์             
งานนิทรรศการที่ถูกถ่ายทอดสู่สายตาต่อประชาชน นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภายนอก ทางสํานักศิลปะ 
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้จัดโครงการเฉลิมฉลองหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ครบรอบ ๒๕ ปี เพ่ือให้ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง             
ครั้งน้ีร่วมกัน  

โครงการ กาลครั้งหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย             
ในหัวข้อ “กาลครั้งหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” ผ่านผลงานภาพถ่ายของผู้ส่งเข้าประกวด         
จากอิริยาบถหรือมุมมองความหลากหลายเชิงสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันไป โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ            
จะมีการคัดเลือกภาพถ่าย พิจารณาตัดสิน และนํามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการหมุนเวียน (ช่ัวคราว) และ           
ภาพบางส่วนจะสามารถใช้เป็นภาพโปสเตอร์เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับ           
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต 
 



๒ 

 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือประชาสัมพันธ์หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้นผ่านโครงการ 
กาลครั้งหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์และประชาชนทั่วไปบุคคลภายนอกเข้าร่วมส่งภาพถ่าย
การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กาลครั้งหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” 
 
๓. เป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ 
 คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และพ้ืนที่ ใกล้เคียง เข้าร่วมส่งผลงานภาพถ่าย หัวข้อ “กาลคร้ังหน่ึง                  
ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” รวมไม่น้อยกว่า ๒๐ ช้ินงาน 
 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๔.๑  นักเรียน นักศึกษา คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และประชาชนท่ัวไป บุคคลภายนอก
ได้ส่งผลงานภาพถ่าย ภาพน่ิง ในหัวข้อ “กาลครั้งหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”  
 ๔.๒  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เน่ืองจากได้ใช้ภาพจากการประกวด           
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น  
 ๔.๓  สนับสนุนให้หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ทุกภาคส่วน ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
 ๔.๔  เกิดเป็นเครือข่ายของผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านเวทีการสรรหาผลงาน
การประกวดภาพถ่ายภาพน่ิง  
 
๕. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ๕.๑  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งภาพถ่าย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒  เปิดรับผลงานภาพถ่าย   ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๕.๒  ปิดรับผลงานภาพถ่าย   วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕.๓  การพิจารณาและคัดเลือกภาพถ่าย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕.๔  ประกาศผลการตัดสิน  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๖. กิจกรรม 

๖.๑  รายละเอียดเก่ียวกับการประกวดภาพถ่าย 
  ถ่ายภาพน่ิง ในหัวเรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”  

 

๑) ประเภทภาพถ่าย แลนสส์เคป (Landscape) หรือ ภาพวิวทิวทศัน ์ 
    +  เป็นภาพที่เก่ียวกับหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร  

ในมุมมองต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลายก็ได้  
    +  เป็นภาพสี ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องมือถือ หา้มตัดต่อภาพถ่าย แต่สามารถ

ปรับแต่งแสงสใีนด้านเทคนิคเพ่ือให้คุณภาพดีขึ้น ทั้งน้ีภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติ
เหมือนภาพถ่ายปกติ และมีความละเอียดของภาพไม่ตํ่ากว่า  ๖  ล้านพิกเซล   

    +  ผูส้่งผลงานภาพถ่าย บันทึกไฟล์รูปภาพ JPEG ลงบนแผ่น CD ระบุช่ือ-นามสกุล 
        บนแผ่นซีดี  และจะต้องพิมพ์หรือขยายภาพ ขนาด ๘ x ๑๒ น้ิว  
        พร้อมติดช่ือผลงานด้านหลังภาพ  (๑ ใบสมคัร, ๑ แผ่นซีดี ต่อ ๑ ช้ินงาน) 
        ส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์ CD และผลงานภาพถ่าย ได้ที่ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

(สามารถอ่านรายละเอียดการประกวด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 
เว็บไซต์ หรือ Facebook ของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์) 

    +  ผูส้่งผลงานภาพถ่าย สามารถส่งได้มากกว่า ๑ ช้ินงาน แต่ไม่เกิน ๕ ช้ินงาน 
 

๒) ประเภทภาพถ่ายบคุคล หรือ ภาพเซลฟี (Selfie)     
    +  เป็นภาพบุคคลคู่กับอาคารหรือสิ่งของ ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร ในมมุมองต่าง ๆ  
        อย่างสร้างสรรค์ที่หลากหลายก็ได้ 

      +  เป็นภาพสี ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องมือถือ สามารถปรับแต่งแสงสี ในด้านเทคนิค 
        เพ่ือให้คณุภาพดีขึ้น ทั้งน้ีภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ                   
        มีความละเอียดของภาพพอสมควร   
    +  ผูส้่งผลงานภาพถ่าย โพรสรูปภาพและช่ือผลงาน Caption ส่งผา่นทางหน้าเพจ  
        Facebook ของตนเอง ต้ังค่าสาธารณะ พร้อมเช็คอิน (Check in) หอวัฒนธรรม 
        จังหวัดนครสวรรค์  และติดแฮชแท็ก (Hashtag)  #หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
 

 ๖.๒  คณุสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
  นักเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
  ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว หรือบุคคลผู้ที่สนใจภายนอก   
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นําผลงานอ่ืนมาดัดแปลง หรือ

ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน ภาพผลงานต้องไม่เคยส่งผลงานดังกล่าว              
เข้าประกวดที่ใดมาก่อน และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๑ ปี 



๔ 

 

 
  ผู้ส่งผลงานประเภทภาพถ่าย แลนส์สเคป (Landscape) หรือ ภาพวิวทิวทัศน์ สามารถส่ง 

ผลงานได้มากกว่า  ๑   ช้ินงาน แต่ไม่ เกิน  ๕   ช้ินงาน  และมีสิทธิรับรางวัลสูงสุด                  
เพียงรางวัลเดียว 

  ผู้ส่งผลงานประเภทภาพถ่ายบุคคล หรือ ภาพเซลฟี (Selfie) จะได้รับรางวัล Popular Vote 
    โดยตัดสินจากยอดกดไลค์ Like สูงสุด และมีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

 

 ๖.๓  วิธีการสง่ผลงานเข้าประกวด 
   ประเภทภาพถ่าย แลนส์สเคป (Landscape) หรือ ภาพวิวทิวทัศน์ 

   บันทกึไฟล์รปูภาพ JPEG ขนาดความละเอียดไม่ตํ่ากว่า ๖ ล้านพิกเซล ลงบนแผ่น CD  
   ระบุช่ือ-นามสกุลบนแผ่นซีดี  และจะต้องพิมพ์หรือขยายภาพ ขนาด ๘ x ๑๒ น้ิว  
   พร้อมติดช่ือผลงานด้านหลังภาพ  (๑ ใบสมัคร, ๑ แผ่นซดีี ต่อ ๑ ช้ินงาน) 
   ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่  หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  

 

  ประเภทภาพถ่ายบุคคล หรือ ภาพเซลฟี (Selfie) 
  โพรสรูปภาพและช่ือผลงาน Caption ส่งผา่นทางหน้าเพจ Facebook ของตนเอง ต้ังค่าสาธารณะ 
  พร้อมเช็คอิน (Check in) หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และติดแฮชแท็ก (Hashtag)  
  #หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  

 

 ๖.๔  เกณฑ์การตัดสิน  
  การสื่อความหมายมีความเป็นศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของหอวัฒนธรรม               

จังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ คะแนน 
  ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนขององค์ประกอบภาพถ่าย  ๒๐ คะแนน 
  ความคิดสรา้งสรรค์  ๒๐ คะแนน 
  มีความเป็นไทยร่วมสมัย หรือเป็นสากล  ๒๐ คะแนน 
  ความสามารถในการนําไปใช้เผยแพร่ในสือ่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้จริง  ๒๐ คะแนน 
 

 ๖.๕  รางวัลในการประกวด 
  รางวัลชนะเลิศ ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จํานวน  ๑  รางวัล  
    รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จํานวน  ๑  รางวัล  
    รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จํานวน  ๑  รางวัล  
    รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 



๕ 

 

 
  รางวัลชมเชย ประเภทภาพ Landscape วิวทิวทัศน์ จํานวน  ๓  รางวัล  
    รับเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท  พร้อมเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
  รางวัลภาพถ่าย ประเภทภาพบุคคล หรอืภาพเซลฟี Selfie   ดังน้ี   
    รางวัล  Popular Vote  จํานวน  ๒  รางวัล  รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาท 
    รางวัลชมเชย จํานวน  ๒  รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท  
 

 ๖.๖  ระยะเวลาการส่งประกวด 
  เปิดรับผลงาน ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ประกาศผลการตัดสิน  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ผ่านทางเว็บไซต์ และทาง Facebook ของหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 ๖.๗  การพิจารณาตัดสินผลงาน และข้อตกลง 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการท้ัง ๕ ท่าน  ถือเป็นที่สิ้นสุด  
  ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งน้ี ให้ถือเป็นสิทธิของหอวัฒนธรรม 

จังหวัดนครสวรรค์ สามารถนําภาพถ่ายไปแสดงและเผยแพร่เพ่ือใช้ในกิจการของ               
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน           
แก่เจ้าของภาพ ทั้งน้ี ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายในสื่อต่าง ๆ จะให้เครดิต           
แสดงช่ือผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยทุกคร้ัง 

  หากมีข้อร้องเรียนหรือฟ้องร้องภายหลังว่า ผลงานที่ ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ มี             
การลอกเลียนแบบ  ละเมิดลิขสิท ธ์ิ หรือเป็นการนําผลงานของผู้ อ่ืน เข้าประกวด                
ทางหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครสวรรค์ จะไม่รับผิดชอบในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องน้ัน ๆ 

  คณะกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินการประกวด ไม่มีสิทธ์ิส่งภาพเข้าร่วมประกวด 
 
 

*********************************************** 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ใบสมัครประกวดภาพถ่าย 
 “กาลครั้งหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์” 

จัดโดย  หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์  :  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
**************************************************************************************** 

 

ช่ือ-นามสกุล  (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................................. 
อายุ............................ปี  อาชีพ/สังกัด............................................................................................................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... Email................................................................ 
 

ช่ือผลงาน............................................................................................................................................................ 
วันที่ถ่ายภาพ ..................................................................................................................................................... 
แรงบันดาลใจ ความหมาย หรือความประทับใจในการเลือกภาพน้ีเพ่ือส่งเข้าประกวด 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

หมายเหตุ   ๑.  นําส่งใบสมคัร พร้อมไฟลร์ูปภาพ JPEG บันทึกลงบนแผ่น CD และภาพถ่ายผลงาน  
ขนาด ๘ x ๑๒ น้ิว พร้อมติดช่ือผลงานด้านหลังภาพ  (๑ ใบสมัคร, ๑ แผน่ซีดี ต่อ ๑ ผลงาน) 

     ๒.  ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่  หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์   
 ที่อยู่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
             ๓๙๘ หมู่ ๙ ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
  ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ภาพถ่ายที่ข้าพเจ้านํามาเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย  
     “กาลคร้ังหน่ึง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์”  
     เป็นภาพที่ข้าพเจ้าถ่ายด้วยตนเอง มิได้นําภาพบุคคลอ่ืนมาประกวด  
     พร้อมทั้งยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกวด และขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในใบสมคัรน้ี 
     เป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงช่ือ ................................................................ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
           ( ............................................................... ) 

 

   สําหรับเจ้าหน้าที่     ลําดับภาพที่ ................................  วันที่รับผลงาน ......................................................


