โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที9 14 (ประจําปี 2563)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ .งส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” อย่างต่อเนืCองเป็ นปี
ทีC 14 เพืCอกระตุ้นให้ เยาวชนไทยรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ใช้ จินตนาการ ความคิดสร้ างสรรค์ถ่ายทอดสิงC ทีCอา่ นออกมาเป็ นผลงาน
ศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพืCอส่งเข้ าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา
ในปี 2563 ได้ กําหนดหัวข้ อให้ เลือกประกวด 2 หัวข้ อ คือ 1)“ฉันรักเมืองไทย” หรื อ 2)“รักษ์ สงิC แวดล้ อม รักษ์ โลกของเรา” เพืCอ
ให้ เยาวชนแสดงออกถึงความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างอิสระ ทังในเรื
. C องของการมองเมืองไทยในรูปแบบทีCอยากเห็น หรื ออยากให้ เป็ นใน
อนาคต และการคํานึงถึงปั ญหาสิงC แวดล้ อมซึงC เป็ นกระแสของโลกทีCทกุ คนควรช่วยกันอนุรักษ์
วัตถุประสงค์
1. เชิดชูและสืบสานความเป็ นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทังด้
. านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์
2. ส่งเสริ มให้ เยาวชนไทยรักการอ่าน
3. กระตุ้นให้ เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้ จินตนาการสร้ างสรรค์ และนําเสนอเป็ นผลงานศิลปะ
4. ปลูกฝั งให้ เยาวชนมีจิตสํานึกอนุรักษ์ สงิC แวดล้ อม
5. ส่งเสริ มการใช้ online platform เพืCอสือC สารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ทีCสอดคล้ องกับ
และเทคโนโลยีปัจจุบนั
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
• เยาวชนทีCกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา 4 – 6
• เยาวชนทีCกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น-ตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
• เยาวชนทีCกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับอุดมศึกษา
เงื9อนไขการส่ งผลงานของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครสามารถเลือกกรอกข้ อมูลในใบสมัครออนไลน์ผา่ น URL www.intouchstation.com
หรื อ Scan QR Code / หรื อส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์

2. อ่านหนังสือ/บทความในบทหรื อตอนทีCตรงกับหัวข้ อประกวดแล้ วใช้ จินตนาการถ่ายทอดสิงC ทีCอา่ นเป็ นผลงานศิลปะ
3. ผู้สมัครต้ องทําผลงานด้ วยตนเอง และสอดคล้ องกับเนื .อหาทีCเลือกมา โดยสามารถใช้ เทคนิคลายเส้ น หรื อเทคนิคสีทีCตนเอง
ถนัด อาทิ สีนํ .า สีนํ .ามัน สีโปสเตอร์ สีฝนุ่ สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็ นต้ น (ห้ ามใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อเทคนิคดิจิทลั ตกแต่งภาพ
เด็ดขาด)
4. ผลงานต้ องไม่นําเสนอสิงC ทีCรุนแรง หดหู่ หรื อก่อให้ เกิดความหมายในด้ านลบ
5. ขนาดของผลงาน (ไม่รวมกรอบและฐาน)
5.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ขนาดผลงานไม่เกิน 40 x 60 ซม.
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงานไม่เกิน 80 x 100 ซม.
5.3 ระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม.
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6. สําหรับผู้สมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาจะต้ องส่ง VDO Clip ทีCสอืC ถึงการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะทีCได้
รับแรงบันดาลใจจากการอ่าน ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไฟล์ MPEG4 (.mp4) หรื อ MOV ความละเอียดระดับ Full
HD(1920x1080 px) มาพร้ อมกับใบสมัครออนไลน์ หรื อ อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive หรื อ ระบบผู้ให้ บริ การรับฝาก
ไฟล์อืCนๆ แล้ วแนบ link ผลงานมาในใบสมัครออนไลน์ สําหรับผู้ทีCไม่ได้ สมัครผ่านออนไลน์ สามารถส่ง link VDO Clip ทีC
อัพโหลดเรี ยบร้ อยมาทีC www.facebook.com/intouchstation หรื อ Line ID: Jintanakarn.intouch
7. ผู้สมัครเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิgของข้ อมูล ได้ แก่ เนื .อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรื ออืCนใดทีCใช้ ในการผลิตผล
งาน โดยต้ องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้ วยลิขสิทธิgและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และต้ องอ้ างอิงถึงแหล่งทีCมาอย่างชัดเจน
8. ผลงานศิลปะ และ VDO Clip ทีCสง่ เข้ าประกวดเป็ นผลงานต้ นฉบับมาจากความคิด และสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิgและคัดลอกผลงานของบุคคลอืCน ไม่วา่ ทังหมดหรื
.
อส่วนหนึงC ส่วนใด ไม่เคยนําไปใช้ ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนําออกมา
จําหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ไม่เคยนําเข้ าร่วมประกวดจากทีCใดๆ มาก่อน
9. เอกสารทีCต้องส่งมาพร้ อมผลงาน
9.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์
• หนังสือรับรองผลงานทีCประทับตราโรงเรี ยน ชมรม หรื อสถาบันสอนศิลปะ (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา)
• หนังสือให้ ความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของครู ทีCปรึ กษา และผู้อํานวยการโรงเรี ยน/ครู ใหญ่
(ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา)
• หนังสือให้ ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (ยกเว้ นผู้ทีCมีอายุเกิน 20 ปี )
9.2 กรณีเลือกสมัครผ่านทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ทีC www.intouchstation.com
•
•
•
•
•

10.

11.
12.
13.

ใบสมัคร
หนังสือรับรองผลงานทีCประทับตราโรงเรี ยน ชมรม หรื อสถาบันสอนศิลปะ (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา)
วรรณกรรมทีCเลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนทีCนํามาวาดเป็ นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ เอ4
ความประทับใจและข้ อคิดทีCได้ จากการอ่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ ากระดาษ เอ4
หนังสือให้ ความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของครู ทีCปรึ กษา และผู้อํานวยการโรงเรี ยน/ครู ใหญ่
(ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา)
• หนังสือให้ ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (ยกเว้ นผู้ทีCมีอายุเกิน 20 ปี )
• แบบสอบถาม
หากบริ ษัทตรวจพบ หรื อทราบในภายหลังว่าผู้เข้ ารอบ หรื อผู้ได้ รับรางวัลไม่ปฏิบตั ติ ามเงืCอนไข ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง มีการแอบ
อ้ าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อืCน หรื อมิได้ สร้ างสรรค์ผลงานด้ วยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิgทีCจะยกเลิกรางวัล
เรี ยกคืนรางวัลในภายหลัง และสามารถตัดสิทธิgผ้ เู ข้ ารอบหรื อผู้ได้ รับรางวัลออกจากการประกวดโดยไม่มีสิทธิgเรี ยกค่าเสีย
หายไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
. .น และบริ ษัทสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย หรื อดําเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ ารอบหรื อผู้ได้ รับ
รางวัลได้
บริ ษัทงดพิจารณาผลงานทีCมีข้อมูลไม่ครบตามข้ อกําหนด
ผู้สง่ ผลงานสามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ไม่จํากัดจํานวนภาพ แต่จะได้ รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านัน.
ผู้สมัครทีCสง่ ผลงานเข้ าประกวดกับบริ ษัท จําเป็ นต้ องยินยอมให้ บริ ษัท และผู้ให้ บริ การทีCได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ตามทีCบริ ษัทได้ แจ้ งไว้ ในนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดการประมวล
ผลข้ อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ทีCเข้ าร่วมกิจกรรมเพืCอสังคมของบริ ษัท ถ้ าหากผลงานของผู้สมัครได้ รับรางวัล ผู้สมัครต้ องจัดส่ง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให้ บริ ษัทเพิCมเติมเพืCอเป็ นเอกสารประกอบการมอบเงินรางวัล และให้ ถือว่าผู้สมัครมอบ
กรรมสิทธิgในผลงานทีCได้ รับรางวัลนี .ให้ แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทมีสทิ ธิgในการจัดแสดง จัดพิมพ์ เผยแพร่ หรื อจําหน่ายผลงานได้
ตามทีCเห็นสมควร
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สถานที9ส่งผลงาน
(นําส่งด้ วยตนเองหรื อไปรษณีย์ สําหรับผู้ทีCสง่ ทางไปรษณีย์ให้ ดวู นั ทีCประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ) ระบุชืCอ โครงการ “จินตนาการ
สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที9 14”
1. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้ าซองถึง
• บริ ษัท โอเวชันC สตูดโิ อ จํากัด อาคารทัศนียา ชันที
. C 1 เลขทีC 625 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ส่ งด้ วยตนเองที9
• บริ ษัท โอเวชันC สตูดโิ อ จํากัด อาคารทัศนียา ชันที
. C 1 เลขทีC 625 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรื อ
• บริ ษัท อินทัช โฮลดิ .งส์ จํากัด (มหาชน) เลขทีC 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน. 29 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 (เว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
3. สอบถามข้ อมูลเพิ9มเติม
โทรศัพท์
• ใบสมัครออนไลน์ : โทรศัพท์ 062-593-2224 (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 10:00-18:00 น. เว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ )
• ข้ อมูลทัวC ไปเกีCยวกับโครงการ : โทรศัพท์ 082-796-1670 หรื อ 02-118-6953 (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
• Website : www.intouchstation.com
• Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation
• Facebook Group : จินตนาการ.อินทัช
• Line ID : Jintanakarn.intouch
เกณฑ์ การตัดสิน พิจารณาจาก
• ผลงานศิลปะต้ องสือC ความหมายหรื อแสดงออกตรงตามหัวข้ อทีCกําหนดได้ อย่างชัดเจน
• ผลงานศิลปะต้ องสอดคล้ องกับวรรณกรรมหรื อบทความทีCเลือกมา โดยพิจารณาประกอบกับความประทับใจและข้ อคิดทีC
ได้ เขียนแนบมา
• ผลงานศิลปะสะท้ อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เข้ าประกวดได้ อย่างชัดเจน
• การใช้ เทคนิคลายเส้ น หรื อเทคนิคการใช้ สตี า่ งๆ มีความสวยงาม โดดเด่น
• VDO Clip ต้ องสอดคล้ องกับหัวข้ อทีCเลือก และผลงานศิลปะ นําเสนอได้ อย่างสร้ างสรรค์ น่าสนใจ เนื .อหามีความสมบูรณ์
ทังภาพและเสี
.
ยง
. องนําเสนอความ
• ในการตัดสินรอบสุดท้ าย ผู้ทีCจะได้ รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละระดับชันจะต้
หมายและแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ผลงานต่อหน้ าคณะกรรมการ
• รางวัลพิเศษ และรางวัลร่วมจัดแสดงสําหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• รางวัลสําหรับสถาบันการศึกษาทีCสนับสนุนให้ เยาวชนส่งผลงานเข้ าประกวดและได้ รับรางวัลจะต้ องใช้ เพืCอส่งเสริ ม
กิจกรรมด้ านศิลปะเท่านัน.
• การตัดสินจะถือคุณภาพของผลงานเป็ นสําคัญ คณะกรรมการมีสทิ ธิgในการพิจารณาทีCจะเพิCมหรื องดรางวัลใดรางวัลหนึงC ได้
ตามความเหมาะสม คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีCสิ .นสุด
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• ประกาศรายชืCอผู้ผา่ นการคัดเลือกรอบแรกทาง www.intouchstation.com หากมีผ้ คู ดั ค้ าน หรื อมีความเห็นต่างโดยมีหลัก
ฐานอ้ างอิงทีCพิสจู น์ได้ ให้ ดําเนินการภายใน 2 สัปดาห์ เพืCอให้ คณะกรรมการพิจารณาเพิCมเติม ซึงC การตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็ นทีCสิ .นสุด
. ตักเตือน จนถึงตัดสิทธิgผ้ สู มัคร ครู และสถาบัน
• คณะกรรมการขอสงวนสิทธิgในการใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาโทษหลายระดับตังแต่
ทีCกระทําการอันไม่สจุ ริ ตทุกกรณีในการส่งผลงานประกวดครัง. ต่อไป
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ์ทีCกําหนดภายใต้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิgทีCจะไม่มอบเงินรางวัลใดๆ หากผู้สมัครและผลงานไม่มีคณ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ รวมถึงบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายทีCเกิดขึ .นกับผลงานของผู้สมัครในทุกกรณี
คณะกรรมการตัดสิน
1.คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
2.คุณปั ญญา
วิจินธนสาร
3.คุณสังคม
ทองมี
4.คุณเสฐี ยรพงษ์ วรรณปก
5.คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
6.คุณเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
7.คุณธวัชชัย
สมคง

ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557
ผู้อํานวยการศูนย์ศลิ ป์สิรินธร
ราชบัณฑิตไทย
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536
บรรณาธิการบริ หาร นิตยสาร Fineart

รางวัล
1. เงินรางวัลรวมทังสิ
. .น 1,415,000 บาท แบ่งเป็ น
1.1 เงินรางวัล พร้ อมประกาศนียบัตรสําหรับผู้ชนะการประกวด จํานวน 44 รางวัล มูลค่ารวมทังสิ
. .น 975,000 บาท
1.2 รางวัลสําหรับสถาบันการศึกษาทีCมีเยาวชนได้ รับรางวัล จํานวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลค่ารวมทังสิ
. .น
440,000 บาท ซึงC รางวัลทีCสถาบันการศึกษาได้ รับจะต้ องใช้ เพืCอส่งเสริ มกิจกรรมด้ านศิลปะเท่านัน.
2. รางวัลร่วมจัดแสดง บริ ษัทสงวนสิทธิgในการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลตามความเหมาะสม
3. ผู้สมัครทุกคนทีCสง่ ผลงานเข้ าประกวดจะได้ รับประกาศนียบัตร
ประเภทรางวัล (สําหรั บเยาวชน)
ประถมศึกษา
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 14 รางวัล
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 14 รางวัล
มัธยมศึกษาตอนปลาย

=
=
=
=
=

30,000 x 1 รางวัล
20,000 x 3 รางวัล
15,000 x 5 รางวัล
10,000 x 5 รางวัล
215,000 บาท

=
=
=
=
=

40,000 x 1 รางวัล
25,000 x 3 รางวัล
15,000 x 5 รางวัล
10,000 x 5 รางวัล
240,000 บาท
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ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 8 รางวัล
อุดมศึกษา
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 8 รางวัล

=
=
=
=
=

50,000 x 1 รางวัล
30,000 x 1 รางวัล
20,000 x 1 รางวัล
15,000 x 5 รางวัล
175,000 บาท

=
=
=
=
=

120,000 x 1 รางวัล
60,000 x 1 รางวัล
40,000 x 1 รางวัล
25,000 x 5 รางวัล
345,000 บาท

หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการเปลียC นแปลงได้ ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. เปิ ดรับผลงาน
3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก
4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้ าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ
5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchstation.com
Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation

20 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
19-31 มกราคม 2564
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ : วัน – เวลา - สถานทีC อาจมีการเปลียC นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
การรั บผลงานคืน
• สามารถติดต่อรับผลงานทีCไม่ได้ รับรางวัลคืนได้ ด้วยตนเอง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทีCบริ ษัท โอเวชันC สตูดโิ อ จํากัด
อาคารทัศนียา ชันที
. C 1 เลขทีC 625 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310 เวลา 09.00-17.00 น. (เว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) โทร.082-796-1670
• หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาทีCกําหนดบริ ษัทฯ จะถือว่าเจ้ าของผลงานสละสิทธิgในการรับผลงานคืนและยินดี
มอบผลงานให้ บริ ษัทฯ เพืCอดําเนินการตามทีCเห็นสมควรต่อไป
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