
โครงการ จนิตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอนิทชั ปีที9 14 (ประจาํปี 2563) 

บริษัท อินทชั โฮลดิ .งส์ จํากดั (มหาชน) ดําเนินโครงการ “จินตนาการ สบืสาน วรรณกรรมไทยกบัอินทชั” อยา่งตอ่เนืCองเป็นปี

ทีC 14 เพืCอกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอา่น คดิ วิเคราะห์ ใช้จินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิCงทีCอา่นออกมาเป็นผลงาน

ศลิปะตามจินตนาการของตนเอง เพืCอสง่เข้าประกวดชิงรางวลัทนุการศกึษา  

ในปี 2563 ได้กําหนดหวัข้อให้เลอืกประกวด 2 หวัข้อ คือ 1)“ฉนัรักเมืองไทย” หรือ 2)“รักษ์สิCงแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” เพืCอ

ให้เยาวชนแสดงออกถงึความคดิสร้างสรรค์ได้อยา่งอิสระ ทั .งในเรืCองของการมองเมืองไทยในรูปแบบทีCอยากเหน็ หรืออยากให้เป็นใน

อนาคต และการคํานงึถงึปัญหาสิCงแวดล้อมซึCงเป็นกระแสของโลกทีCทกุคนควรชว่ยกนัอนรัุกษ์ 

วัตถุประสงค์ 

       1.    เชิดชแูละสบืสานความเป็นไทย มรดกทางศลิปวฒันธรรมไทยทั .งด้านวรรณศลิป์และทศันศลิป์ 

       2.    สง่เสริมให้เยาวชนไทยรักการอา่น  

       3.    กระตุ้นให้เยาวชนคดิ วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนําเสนอเป็นผลงานศลิปะ   

       4.    ปลกูฝังให้เยาวชนมีจิตสาํนกึอนรัุกษ์สิCงแวดล้อม 

       5.    สง่เสริมการใช้ online platform เพืCอสืCอสารแบบ 2 ทาง และสนบัสนนุ knowledge sharing ทีCสอดคล้องกบั   

 และเทคโนโลยีปัจจบุนั 

คุณสมบตัผู้ิสมัคร 

• เยาวชนทีCกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา 4 – 6 

• เยาวชนทีCกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเทา่ 

• เยาวชนทีCกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัอดุมศกึษา  

เงื9อนไขการส่งผลงานของผู้สมัคร 

1. ผู้สมคัรสามารถเลอืกกรอกข้อมลูในใบสมคัรออนไลน์ผา่น URL www.intouchstation.com  

หรือ Scan QR Code / หรือสง่เอกสารสมคัรทางไปรษณีย์ 

 

2. อา่นหนงัสอื/บทความในบทหรือตอนทีCตรงกบัหวัข้อประกวดแล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิCงทีCอา่นเป็นผลงานศลิปะ 

3. ผู้สมคัรต้องทําผลงานด้วยตนเอง และสอดคล้องกบัเนื .อหาทีCเลอืกมา โดยสามารถใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสทีีCตนเอง

ถนดั อาทิ สนํี .า สนํี .ามนั สโีปสเตอร์ สฝีุ่ น สไีม้ สเีทียน สชีอล์ก เป็นต้น (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคดจิิทลัตกแตง่ภาพ

เดด็ขาด)  

4. ผลงานต้องไมนํ่าเสนอสิCงทีCรุนแรง หดหู ่หรือก่อให้เกิดความหมายในด้านลบ 

5. ขนาดของผลงาน (ไมร่วมกรอบและฐาน) 

5.1 ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ขนาดผลงานไมเ่กิน 40 x 60 ซม.  

5.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขนาดผลงานไมเ่กิน 80 x 100 ซม. 

5.3 ระดบัอดุมศกึษา ขนาดผลงานไมเ่กิน 150 x 180 ซม.  
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6. สาํหรับผู้สมคัรในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอดุมศกึษาจะต้องสง่ VDO Clip ทีCสืCอถงึการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะทีCได้

รับแรงบนัดาลใจจากการอา่น ความยาวไมเ่กิน 1.30 นาที ไฟล์ MPEG4 (.mp4) หรือ MOV ความละเอียดระดบั Full 

HD(1920x1080 px) มาพร้อมกบัใบสมคัรออนไลน์ หรือ อพัโหลดผลงานผา่น Google Drive หรือ ระบบผู้ให้บริการรับฝาก

ไฟล์อืCนๆ แล้วแนบ link ผลงานมาในใบสมคัรออนไลน์ สาํหรับผู้ ทีCไมไ่ด้สมคัรผา่นออนไลน์ สามารถสง่ link VDO Clip ทีC

อพัโหลดเรียบร้อยมาทีC www.facebook.com/intouchstation หรือ Line ID: Jintanakarn.intouch 

7. ผู้สมคัรเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลขิสทิธิgของข้อมลู ได้แก่ เนื .อหา ภาพ เสยีง คลปิ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออืCนใดทีCใช้ในการผลติผล

งาน โดยต้องไมล่ะเมิดกฎหมายวา่ด้วยลขิสทิธิgและทรัพย์สนิทางปัญญา และต้องอ้างอิงถงึแหลง่ทีCมาอยา่งชดัเจน 

8. ผลงานศลิปะ และ VDO Clip ทีCสง่เข้าประกวดเป็นผลงานต้นฉบบัมาจากความคดิ และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไมล่ะเมิด

ลขิสทิธิgและคดัลอกผลงานของบคุคลอืCน ไมว่า่ทั .งหมดหรือสว่นหนึCงสว่นใด ไมเ่คยนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไมเ่คยนําออกมา

จําหนา่ย ไมเ่คยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไมเ่คยนําเข้าร่วมประกวดจากทีCใดๆ มาก่อน  

9. เอกสารทีCต้องสง่มาพร้อมผลงาน  

9.1 สมคัรผา่นระบบออนไลน์ 

• หนงัสอืรับรองผลงานทีCประทบัตราโรงเรียน ชมรม หรือสถาบนัสอนศลิปะ (ยกเว้นระดบัอดุมศกึษา)  

• หนงัสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของครูทีCปรึกษา และผู้อํานวยการโรงเรียน/ครูใหญ่ 

(ยกเว้นระดบัอดุมศกึษา) 

• หนงัสอืให้ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (ยกเว้นผู้ ทีCมีอายเุกิน 20 ปี) 

 9.2 กรณีเลอืกสมคัรผา่นทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทีC www.intouchstation.com 

• ใบสมคัร 

• หนงัสอืรับรองผลงานทีCประทบัตราโรงเรียน ชมรม หรือสถาบนัสอนศลิปะ (ยกเว้นระดบัอดุมศกึษา)  

• วรรณกรรมทีCเลอืก โดยคดัลอกเฉพาะตอนทีCนํามาวาดเป็นภาพ ความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 

• ความประทบัใจและข้อคดิทีCได้จากการอา่น ความยาวไมน้่อยกวา่ 10 บรรทดั และไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 

• หนงัสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของครูทีCปรึกษา และผู้อํานวยการโรงเรียน/ครูใหญ่ 

(ยกเว้นระดบัอดุมศกึษา) 

• หนงัสอืให้ความยินยอมโดยผู้ปกครอง (ยกเว้นผู้ ทีCมีอายเุกิน 20 ปี) 

• แบบสอบถาม 

10. หากบริษัทตรวจพบ หรือทราบในภายหลงัวา่ผู้ เข้ารอบ หรือผู้ ได้รับรางวลัไมป่ฏิบตัติามเงืCอนไข ปกปิดข้อเทจ็จริง มีการแอบ

อ้าง ลอกเลยีนแบบผลงานของผู้ อืCน หรือมิได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสทิธิgทีCจะยกเลกิรางวลั 

เรียกคืนรางวลัในภายหลงั และสามารถตดัสิทธิgผู้ เข้ารอบหรือผู้ ได้รับรางวลัออกจากการประกวดโดยไม่มีสิทธิgเรียกค่าเสีย

หายไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ .น และบริษัทสามารถฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหาย หรือดําเนินการทางกฎหมายกบัผู้ เข้ารอบหรือผู้ ได้รับ

รางวลัได้  

11. บริษัทงดพิจารณาผลงานทีCมีข้อมลูไมค่รบตามข้อกําหนด 

12. ผู้สง่ผลงานสามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้ไมจํ่ากดัจํานวนภาพ แตจ่ะได้รับรางวลัสงูสดุเพียงรางวลัเดียวเทา่นั .น 

13. ผู้สมคัรทีCสง่ผลงานเข้าประกวดกบับริษัท จําเป็นต้องยินยอมให้บริษัท และผู้ให้บริการทีCได้รับอนญุาตจากบริษัทประมวลผล

ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัร ตามทีCบริษัทได้แจ้งไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และรายละเอียดการประมวล

ผลข้อมลูสว่นบคุคลสาํหรับผู้ ทีCเข้าร่วมกิจกรรมเพืCอสงัคมของบริษัท ถ้าหากผลงานของผู้สมคัรได้รับรางวลั ผู้สมคัรต้องจดัสง่

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนให้บริษัทเพิCมเติมเพืCอเป็นเอกสารประกอบการมอบเงินรางวลั และให้ถือว่าผู้สมคัรมอบ

กรรมสทิธิgในผลงานทีCได้รับรางวลันี .ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีสทิธิgในการจดัแสดง จดัพิมพ์ เผยแพร่ หรือจําหนา่ยผลงานได้

ตามทีCเหน็สมควร 
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สถานที9ส่งผลงาน  

(นําสง่ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ สาํหรับผู้ ทีCสง่ทางไปรษณีย์ให้ดวูนัทีCประทบัตราไปรษณีย์เป็นสาํคญั) ระบชืุCอ โครงการ “จนิตนาการ 
สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอนิทชั  ปีที9 14”  

1. ทางไปรษณีย์ จา่หน้าซองถงึ  

• บริษัท โอเวชัCน สตดูโิอ จํากดั อาคารทศันียา ชั .นทีC 1 เลขทีC 625 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอทิุศ แขวงวงัทองหลาง 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
2. ส่งด้วยตนเองที9  

• บริษัท โอเวชัCน สตดูโิอ จํากดั อาคารทศันียา ชั .นทีC 1 เลขทีC 625 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอทิุศ แขวงวงัทองหลาง 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ 

• บริษัท อินทชั โฮลดิ .งส์ จํากดั (มหาชน) เลขทีC 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ชั .น 29 ถนน

วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 (เว้นวนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 
3. สอบถามข้อมูลเพิ9มเตมิ  

           โทรศัพท์ 

• ใบสมคัรออนไลน์ : โทรศพัท์ 062-593-2224 (จนัทร์-ศกุร์ เวลา 10:00-18:00 น. เว้นวนัหยดุราชการ และวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์) 

• ข้อมลูทัCวไปเกีCยวกบัโครงการ : โทรศพัท์ 082-796-1670 หรือ 02-118-6953 (จนัทร์-ศกุร์ เวลา 09.00-17.00 น. 

เว้นวนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

• Website :  www.intouchstation.com 

• Facebook Fanpage :  www.facebook.com/intouchstation 

• Facebook Group :  จินตนาการ.อินทชั 

• Line ID : Jintanakarn.intouch 

เกณฑ์การตดัสนิ  พิจารณาจาก 

• ผลงานศลิปะต้องสืCอความหมายหรือแสดงออกตรงตามหวัข้อทีCกําหนดได้อยา่งชดัเจน 

• ผลงานศลิปะต้องสอดคล้องกบัวรรณกรรมหรือบทความทีCเลอืกมา โดยพิจารณาประกอบกบัความประทบัใจและข้อคดิทีC

ได้เขียนแนบมา 

• ผลงานศลิปะสะท้อนถงึจินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เข้าประกวดได้อยา่งชดัเจน 

• การใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคการใช้สตีา่งๆ มีความสวยงาม โดดเดน่  

• VDO Clip ต้องสอดคล้องกบัหวัข้อทีCเลอืก และผลงานศลิปะ นําเสนอได้อยา่งสร้างสรรค์ นา่สนใจ เนื .อหามีความสมบรูณ์

ทั .งภาพและเสยีง 

• ในการตดัสนิรอบสดุท้าย ผู้ ทีCจะได้รับรางวลัชนะเลศิ และรองชนะเลศิอนัดบั 1 ของแตล่ะระดบัชั .นจะต้องนําเสนอความ

หมายและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่หน้าคณะกรรมการ 

• รางวลัพิเศษ และรางวลัร่วมจดัแสดงสาํหรับเยาวชนพิจารณาตามดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

• รางวลัสาํหรับสถาบนัการศกึษาทีCสนบัสนนุให้เยาวชนสง่ผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวลัจะต้องใช้เพืCอสง่เสริม 

กิจกรรมด้านศลิปะเทา่นั .น 

• การตดัสนิจะถือคณุภาพของผลงานเป็นสาํคญั คณะกรรมการมีสทิธิgในการพิจารณาทีCจะเพิCมหรืองดรางวลัใดรางวลัหนึCงได้

ตามความเหมาะสม คําตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีCสิ .นสดุ 
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• ประกาศรายชืCอผู้ผา่นการคดัเลอืกรอบแรกทาง www.intouchstation.com หากมีผู้คดัค้าน หรือมีความเหน็ตา่งโดยมีหลกั

ฐานอ้างอิงทีCพิสจูน์ได้ให้ดําเนินการภายใน 2 สปัดาห์ เพืCอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิCมเตมิ ซึCงการตดัสนิของคณะกรรมการ

ถือเป็นทีCสิ .นสดุ  

• คณะกรรมการขอสงวนสทิธิgในการใช้ดลุยพินิจพิจารณาโทษหลายระดบัตั .งแต ่ ตกัเตือน จนถงึตดัสทิธิgผู้สมคัร ครู และสถาบนั

ทีCกระทําการอนัไมส่จุริตทกุกรณีในการสง่ผลงานประกวดครั .งตอ่ไป  

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิgทีCจะไมม่อบเงินรางวลัใดๆ หากผู้สมคัรและผลงานไมมี่คณุสมบตัติรงตามเกณฑ์ทีCกําหนดภายใต้        

ดลุยพินิจของคณะกรรมการ รวมถงึบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบความเสยีหายทีCเกิดขึ .นกบัผลงานของผู้สมคัรในทกุกรณี  

คณะกรรมการตดัสนิ 

1.คณุเฉลมิชยั โฆษิตพิพฒัน์ ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัราช 2554 

2.คณุปัญญา วิจินธนสาร ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) พทุธศกัราช 2557 

3.คณุสงัคม ทองมี  ผู้ อํานวยการศนูย์ศลิป์สริินธร 

4.คณุเสฐียรพงษ์ วรรณปก  ราชบณัฑิตไทย 

5.คณุหญิงวิมล ศริิไพบลูย์ ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาวรรณศลิป์ (นวนิยาย) พทุธศกัราช 2555 

6.คณุเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ศลิปินแหง่ชาต ิสาขาวรรณศลิป์ (กวีนิพนธ์) พทุธศกัราช 2536 

7.คณุธวชัชยั สมคง  บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fineart 

รางวัล    

     1. เงินรางวลัรวมทั .งสิ .น 1,415,000 บาท แบง่เป็น 

1.1  เงินรางวลั พร้อมประกาศนียบตัรสาํหรับผู้ชนะการประกวด จํานวน 44 รางวลั มลูคา่รวมทั .งสิ .น 975,000 บาท         

1.2  รางวลัสาํหรับสถาบนัการศกึษาทีCมีเยาวชนได้รับรางวลั จํานวน 44 รางวลั รางวลัละ 10,000 บาท มลูคา่รวมทั .งสิ .น  

440,000 บาท  ซึCงรางวลัทีCสถาบนัการศกึษาได้รับจะต้องใช้เพืCอสง่เสริมกิจกรรมด้านศลิปะเทา่นั .น  

   2. รางวลัร่วมจดัแสดง บริษัทสงวนสทิธิgในการพิจารณาคดัเลอืกและมอบรางวลัตามความเหมาะสม 

   3. ผู้สมคัรทกุคนทีCสง่ผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบตัร 

ประเภทรางวัล  (สาํหรับเยาวชน)   
ประถมศกึษา 

 ชนะเลศิ    =  30,000 x 1 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 1  =  20,000 x 3 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 2  =  15,000 x 5 รางวลั 

 รางวลัพิเศษ   =  10,000 x 5 รางวลั 

  รวม 14 รางวลั  =  215,000  บาท 
มัธยมศกึษาตอนต้น 

 ชนะเลศิ    =  40,000 x 1 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 1  =  25,000 x 3 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 2  =  15,000 x 5 รางวลั 

 รางวลัพิเศษ   =  10,000 x 5 รางวลั 

  รวม 14 รางวลั  =   240,000  บาท 
มัธยมศกึษาตอนปลาย 
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 ชนะเลศิ    =  50,000 x 1 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 1  =  30,000 x 1 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 2  =  20,000 x 1 รางวลั 

 รางวลัพิเศษ   =  15,000 x 5 รางวลั 

  รวม 8 รางวลั  =  175,000  บาท 
อุดมศกึษา 

ชนะเลศิ    =  120,000 x 1 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 1  =    60,000 x 1 รางวลั 

 รองชนะเลศิอนัดบั 2  =    40,000 x 1 รางวลั 

 รางวลัพิเศษ   =    25,000 x 5 รางวลั 

  รวม 8 รางวลั  =    345,000  บาท 

หมายเหต ุ :  รางวลัอาจมีการเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและดลุยพินิจของบริษัทฯ 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. ประชาสมัพนัธ์โครงการ       20 สงิหาคม 2563 

2. เปิดรับผลงาน        20 สงิหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 

3. คณะกรรมการตดัสนิผลงานรอบแรก      ธนัวาคม 2563 

4.    ตดัสนิผลงานรอบสดุท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวลั และแสดงนิทรรศการ 19-31 มกราคม 2564 

       5. ประกาศขายผลงานผา่นเวบ็ไซต์ www.intouchstation.com  มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2564 

              Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation 

หมายเหต ุ:  วนั – เวลา - สถานทีC อาจมีการเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

การรับผลงานคืน 

• สามารถตดิตอ่รับผลงานทีCไมไ่ด้รับรางวลัคืนได้ด้วยตนเอง ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ทีCบริษัท โอเวชัCน สตดูโิอ จํากดั 

อาคารทศันียา ชั .นทีC 1 เลขทีC 625 ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอทิุศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

10310 เวลา 09.00-17.00 น. (เว้นวนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) โทร.082-796-1670 

• หากไมม่ารับผลงานคืนภายในวนัและเวลาทีCกําหนดบริษัทฯ จะถือวา่เจ้าของผลงานสละสิทธิgในการรับผลงานคืนและยินดี

มอบผลงานให้บริษัทฯ เพืCอดําเนินการตามทีCเหน็สมควรตอ่ไป 
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