โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 15 (ประจาปี 2564)
โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 15 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด
(มหาชน) เพื่อกระตุน้ ให้เยาวชนไทยรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็ นผลงาน
ศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพื่อส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา ในปี 2564 กาหนดหัวข้อให้เลือกประกวดจาก 2 เรื่องคือ
“กาลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ ” หรือ “การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” เพื่อให้เยาวชนร่วมแบ่งปั น กาลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบนั ให้คลี่คลายไปได้ดว้ ยดี
วัตถุประสงค์
1. เชิดชูและสืบสานความเป็ นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทัง้ ด้านวรรณศิลป์ และทัศนศิลป์
2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน
3. กระตุน้ ให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนาเสนอเป็ นผลงานศิลปะ
4. ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมแบ่งปั น เสียสละ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ส่งเสริมการใช้ online platform ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบนั
คุณสมบัติผสู้ มัคร
• เยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
• เยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
• เยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
เงือ่ นไขการส่งผลงานของผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 ทาง ดังนี ้
1.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง www.intouchstation.com หรือ Scan QR Code

โดยมีเอกสารที่ตอ้ งส่งมาพร้อมกับผลงาน ดังนี ้
• หนังสือให้ความยินยอมโดยผูป้ กครอง (ยกเว้นผูท้ ่มี ีอายุเกิน 20 ปี )
• กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมถ่ายภาพผลงานของตนเองอัพโหลดลงในระบบออนไลน์
• อัพโหลด VDO Clip สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
1.2 สมัครผ่านทางไปรษณีย ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี www.intouchstation.com โดยมีเอกสารที่ตอ้ งส่งมาพร้อม
กับผลงาน ดังนี ้
• ใบสมัคร
• วรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนที่นามาวาดเป็ นภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4
• ความประทับใจและข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4
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• หนังสือให้ความยินยอมโดยผูป้ กครอง (ยกเว้นผูท้ ่มี ีอายุเกิน 20 ปี )
• แบบสอบถาม
• ผูส้ มัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาให้ส่งไฟล์ VDO Clip ตามเงื่อนไขการส่งผลงานในข้อ 6
อ่านหนังสือ/บทความในบทหรือตอนที่ตรงกับหัวข้อประกวดแล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็ นผลงานศิลปะ โดยมี
ตั ว อย่ า งวรรณกรรมแนะน าที่ ส อดคล้ อ งกั บ แต่ ล ะหั ว ข้ อ ประกวดจ านวน 60 เรื่ อ ง สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ท่ี
www.intouchstation.com
ผูส้ มัครต้องทาผลงานศิลปะด้วยตนเอง และสอดคล้องกับเนือ้ หาที่เลือกมา โดยสามารถใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น ลายเส้น
หรือเทคนิคสีท่ตี นเองถนัด อาทิ สีนา้ สีนา้ มัน สีโปสเตอร์ สีฝ่ นุ สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็ นต้น (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคนิค
ดิจิทลั ตกแต่งภาพเด็ดขาด)
ผลงานต้องไม่นาเสนอสิ่งที่รุนแรง หดหู่ หรือก่อให้เกิดความหมายในด้านลบ
ขนาดของผลงาน (ไม่รวมกรอบและฐาน)
5.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดผลงานไม่เกิน 40 x 60 ซม.
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงานไม่เกิน 80 x 100 ซม.
5.3 ระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 180 ซม.
สาหรับผูส้ มัครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาจะต้องส่ง VDO Clip ที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะที่ได้รบั แรงบันดาลใจจากการอ่าน ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไฟล์ MPEG4 (.mp4) หรือ MOV ความละเอียดระดับ
Full HD(1920x1080 px) มาพร้อมกับใบสมัครออนไลน์ โดยอัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive หรือ ระบบผูใ้ ห้บริการรับ
ฝากไฟล์อื่นๆ แล้วแนบ link ผลงานมาในใบสมัครออนไลน์ สาหรับผูท้ ่ีไม่ได้สมัครผ่านออนไลน์ สามารถส่ง link VDO Clip ที่
อัพโหลดเรียบร้อยแล้วมาที่ inbox ของ www.facebook.com/intouchstation หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch
ผูส้ มัครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนือ้ หา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิ ต
ผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปั ญญา และต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
ผลงานศิลปะ และ VDO Clip ที่ส่งเข้าประกวดเป็ นผลงานต้นฉบับมาจากความคิด และสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์และคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เคยนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนาออกมา
จาหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่เคยนาเข้าร่วมประกวดจากที่ใดๆ มาก่อน
หากบริษัทตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผูเ้ ข้ารอบ หรือผูไ้ ด้รบั รางวัลไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ปกปิ ดข้อเท็จจริง มีการแอบ
อ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผูอ้ ื่น หรือมิได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกรางวัล
เรีย กคื น รางวัลในภายหลัง และสามารถตัด สิ ท ธิ์ ผู้เข้า รอบหรือ ผู้ได้รับ รางวัลออกจากการประกวดโดยไม่ มี สิ ท ธิ์ เรีย ก
ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ และบริษัทสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือดาเนินการทางกฎหมายกับผูเ้ ข้ารอบหรือผู้
ได้รบั รางวัลได้
บริษัทงดพิจารณาผลงานที่มีขอ้ มูลไม่ครบตามข้อกาหนด
ผูส้ ่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวนภาพ แต่จะได้รบั รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านัน้
ผูส้ มัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท จาเป็ นต้องยินยอมให้บริษัท และผูใ้ ห้บริการที่ได้รบั อนุญาตจากบริษัทประมวลผล
ข้อ มูลส่ ว นบุ ค คลของผู้ สมัค ร ตามที่ บ ริษั ท ได้แ จ้งไว้ใ นนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุ ค คล และรายละเอี ย ดการ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผูท้ ่เี ข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ถ้าหากผลงานของผูส้ มัครได้รบั รางวัล ผูส้ มัคร
ต้องจัดส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้บริษัทเพิ่มเติมเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการมอบเงินรางวัล และให้ถือว่าผูส้ มัคร
มอบกรรมสิทธิ์ในผลงานที่ได้รบั รางวัลนีใ้ ห้แก่บริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ในการจัดแสดง จัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจาหน่ายผลงาน
ได้ตามที่เห็นสมควร
สถานทีส่ ่งผลงาน
(นาส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย ์ สาหรับผูท้ ่ีส่งทางไปรษณียใ์ ห้ดวู นั ที่ประทับตราไปรษณียเ์ ป็ นสาคัญ) ระบุช่ือ โครงการ “จินตนาการ
สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 15”
1. ทางไปรษณีย ์ จ่าหน้าซองถึง
• บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จากัด อาคารทัศนียา ชัน้ ที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคาแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ส่งด้วยตนเองที่
• บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จากัด อาคารทัศนียา ชัน้ ที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคาแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
• บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากโครงการโดยตรง

• โทรศัพท์
o ใบสมัครออนไลน์ : โทรศัพท์ 062-593-2224 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-18:00 น. เว้นวันหยุดราชการ และ

•
•
•
•

วันหยุดนักขัตฤกษ์)
o ข้อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับโครงการ : โทรศัพท์ 082-796-1670 หรือ 02-118-6953 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.0017.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Website : www.intouchstation.com
Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation
Facebook Group : จินตนาการ.อินทัช
Line ID : Jintanakarn.intouch

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก
• ผลงานศิลปะต้องสื่อความหมายหรือแสดงออกตรงตามหัวข้อที่กาหนดได้อย่างชัดเจน
• ผลงานศิลปะต้องสอดคล้องกับวรรณกรรมหรือบทความที่เลือกมา โดยพิจารณาประกอบกับความประทับใจและข้อคิดที่
ได้เขียนแนบมา
• ผลงานศิลปะสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ ข้าประกวดได้อย่างชัดเจน
• การใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคการใช้สีต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่น
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• VDO Clip ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่เลือก และผลงานศิลปะ นาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ เนือ้ หามีความสมบูรณ์
ทัง้ ภาพและเสียง
• ในการตัดสินรอบสุดท้าย ผู้ท่ี จะได้รบั รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละระดับชั้นจะต้องนาเสนอ
ความหมายและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อคณะกรรมการ
• รางวัลพิเศษสาหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รบั รางวัลจะต้องใช้เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปะเท่านัน้
• การตัดสินจะถือคุณภาพของผลงานเป็ นสาคัญ คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
ตามความเหมาะสม คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
• ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกรอบแรกทาง www.intouchstation.com หากมีผคู้ ดั ค้าน หรือมีความเห็นต่างโดยมี
หลักฐานอ้างอิงที่พิสจู น์ได้ให้ดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
• คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดลุ ยพินิจพิจารณาโทษหลายระดับตัง้ แต่ ตักเตือน จนถึงตัดสิทธิ์ผสู้ มัคร ครู และ
สถาบันที่กระทาการอันไม่สจุ ริตทุกกรณีในการส่งผลงานประกวดครัง้ ต่อไป
•
บริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ท่ีจ ะไม่ มอบเงิน รางวัลใดๆ หากผู้สมัค รและผลงานไม่ มีคุณ สมบัติต รงตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดภายใต้
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ รวมถึงบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ กับผลงานของผูส้ มัครในทุกกรณี
•
ผูท้ ่ีได้รบั รางวัลตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องส่งหนังสือรับรองผลงานที่ประทับตราโรงเรียน ชมรม
หรือสถาบันสอนศิลปะ และหนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของครู ท่ีปรึกษา และผู้อานวยการ
โรงเรียน/ครูใหญ่
คณะกรรมการตัดสิน
1.คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
2.คุณปั ญญา
วิจินธนสาร
3.คุณสังคม
ทองมี
4.คุณเสฐี ยรพงษ์ วรรณปก
5.คุณหญิงวิมล ศิรไิ พบูลย์
6.คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
7.คุณธวัชชัย
สมคง

ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557
ผูอ้ านวยการศูนย์ศิลป์ สิรนิ ธร
ราชบัณฑิตไทย
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักราช 2536
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fineart

รางวัล
1. ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 รางวัล
สาหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา
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2. เงินรางวัลรวมทัง้ สิน้ 1,415,000 บาท แบ่งเป็ น
2.1 เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรสาหรับผูช้ นะการประกวด จานวน 44 รางวัล มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 975,000 บาท
2.2 รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษาที่มี เยาวชนได้รบั รางวัล จานวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิน้
440,000 บาท ซึ่งรางวัลที่สถาบันการศึกษาได้รบั จะต้องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะเท่านัน้
3. ผลงานร่วมจัดแสดง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
4. ผูส้ มัครทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รบั ประกาศนียบัตร
ประเภทรางวัล (สาหรับเยาวชน)
ประถมศึกษา
ชนะเลิศ
=
30,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
=
20,000 x 3 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
=
15,000 x 5 รางวัล
รางวัลพิเศษ
=
10,000 x 5 รางวัล
รวม 14 รางวัล
=
215,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ
=
40,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
=
25,000 x 3 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
=
15,000 x 5 รางวัล
รางวัลพิเศษ
=
10,000 x 5 รางวัล
รวม 14 รางวัล
=
240,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
=
50,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
=
30,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
=
20,000 x 1 รางวัล
รางวัลพิเศษ
=
15,000 x 5 รางวัล
รวม 8 รางวัล
=
175,000 บาท
อุดมศึกษา
ชนะเลิศ
=
120,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
=
60,000 x 1 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
=
40,000 x 1 รางวัล
รางวัลพิเศษ
=
25,000 x 5 รางวัล
รวม 8 รางวัล
=
345,000 บาท
หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินจิ ของบริษัทฯ

5/6

ระยะเวลาดาเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. เปิ ดรับผลงาน
3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก
4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล และแสดงนิทรรศการ
5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchstation.com
Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation

กรกฎาคม 2564
กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : วัน – เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การรับผลงานคืน
• สามารถติดต่อรับผลงานที่ ไม่ได้รบั รางวัลคืนได้ด ้วยตนเอง ภายในเดือนมกราคม 2565 ที่บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จากัด
อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคาแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
10310 เวลา 09.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.082-796-1670
• หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กาหนดบริษัทฯ จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืนและยินดี
มอบผลงานให้บริษัทฯ เพื่อดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
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