โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 13
ประกวดวาดภาพหัวข้ อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย
รายละเอียดโครงการ และกติกาการประกวด
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินโครงกำร “จินตนำกำร สืบสำน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ” มำอย่ำง
ต่อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 13 เพื่ อกระตุ้น ให้ เยำวชนไทยรั ก กำรอ่ำ น ช่ วยกัน สืบ สำน อนุรัก ษ์ ภำษำและวรรณกรรมไทย มรดกทำง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำของไทยให้ คงอยู่ โดยใช้ จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ ที่อำ่ นออกมำเป็ นภำพวำดตำมจินตนำกำรของตนเอง
สำหรับในปี นี ้ได้ จดั กำรประกวดวำดภำพในหัวข้ อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อให้ เยำวชนได้
ตระหนักรู้ ถึงบทบำท หน้ ำที่ และควำมสำคัญของบ้ ำน วัด โรงเรี ยน (บวร) ซึง่ เป็ นสำมเสำหลักที่ยดึ โยงควำมสัมพันธ์ ของคนใน
สังคมไทยเข้ ำไว้ ด้วยกัน เป็ นกลไกให้ คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมสร้ ำง และบริ หำรจัดกำรชุมชนของตนเองให้ เข้ มแข็ง
วัตถุประสงค์
1. เชิดชูและสืบสำนควำมเป็ นไทย มรดกทำงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ ำนศิลปะและวรรณกรรม
ที่กำลังจะถูกลืมเลือนจำกสังคมไทย
2. ส่งเสริ มให้ เยำวชนไทยรัก ภูมิใจในภำษำและวรรณกรรม รวมทังส่
้ งเสริ มให้ เยำวชนรักกำรอ่ำนหนังสือ
3. กระตุ้นให้ เยำวชนใช้ จินตนำกำรเพื่อช่วยพัฒนำควำมคิดสร้ ำงสรรค์
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ใช้ วรรณกรรม และศิลปะเป็ นสือ่ ในกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ กบั เยำวชน
สำมำรถนำข้ อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมำประยุกต์ใช้ กบั กำรดำเนินชีวิตได้ อย่ำงเหมำะสม
คุณสมบัติผ้ สู ่ งผลงาน
 เยำวชนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับประถมศึกษำ 4 – 6
 เยำวชนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น-ตอนปลำย หรื อเทียบเท่ำ
 เยำวชนที่กำลังศึกษำอยูใ่ นระดับอุดมศึกษำ
กติกาการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. เยำวชนที่สนใจส่งผลงำนเข้ ำประกวดต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ดังนี ้
1.1
อ่ำ นวรรณกรรมที่ ต นเองชื่ น ชอบในบทหรื อ ตอนที่ ต รงกับ หัว ข้ อ “บวร” ความสุ ข ความผู ก พั น ของ
สังคมไทย แล้ วใช้ จินตนำกำรถ่ำยทอดสิง่ ที่อำ่ นเป็ นภำพวำดให้ ตรงตำมเนื ้อหำในช่วงตอนที่คดั เลือก
1.2
ผลงำนต้ องสอดคล้ องกับเนื ้อหำที่เลือกมำ ทังนี
้ ้สำมำรถใช้ เทคนิคลำยเส้ น หรื อเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อำทิ
สีนำ้ สีนำ้ มัน สีโปสเตอร์ สีฝนุ่ สีไม้ สีเทีย น สีชอล์ก เป็ นต้ น (ห้ ำมใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อเทคนิคดิจิทัล
ตกแต่งภำพโดยเด็ดขำด)
1.3
ผลงำนต้ องไม่นำเสนอสิง่ ที่รุนแรง หดหู่ หรื อก่อให้ เกิดควำมหมำยในด้ ำนลบ
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1.4

ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดต้ องเป็ นผลงำนต้ นฉบับ สร้ ำงสรรค์ด้วยฝี มือตนเอง (ห้ ำมคัดลอกภำพผลงำนของ
บุคคลอื่น ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อส่วนหนึง่ ส่วนใด) ไม่เคยนำไปใช้ ในเชิงพำณิชย์ ไม่เคยนำออกมำจำหน่ำย
ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ไม่เคยนำเข้ ำร่วมประกวด หรื อชนะกำรประกวดภำพดังกล่ำวจำกที่ใดมำก่อน
1.5
ขนำดของผลงำน (ไม่รวมกรอบและฐำน)
1.5.1 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น ขนำดผลงำน ไม่ต่ำกว่ำ 30 x 40 ซม.
1.5.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ขนำดผลงำน ไม่ต่ำกว่ำ 60 x 80 ซม.
1.5.3 ระดับอุดมศึกษำ ขนำดผลงำน ไม่ต่ำกว่ำ 100 x 120 ซม.
1.6
กรอกใบสมัคร และแบบสอบถำมตำมแบบฟอร์ มที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com
1.7
กรอกหนังสือรับรองผลงำนและประทับตรำโรงเรี ยน ชมรม สถำบัน หรื อกลุม่ ที่สอนศิลปะตำมแบบฟอร์ ม
ที่ปรำกฏใน www.intouchcompany.com (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษำ)
1.8
สิง่ ที่ต้องส่งมำด้ วย ได้ แก่
1.8.1 ใบสมัคร
1.8.2 หนังสือรับรองผลงำน
1.8.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
1.8.4 วรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพำะตอนที่นำมำวำดเป็ นภำพ ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ ำกระดำษ เอ4
1.8.5 เหตุผลที่เลือกวรรณกรรมนันๆ
้ ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ ำกระดำษ เอ4
1.8.6 แบบสอบถำม
1.9
ผู้จดั กำรประกวดงดพิจำรณำผลงำนที่มีข้อมูลไม่ครบตำมข้ อกำหนด
1.10 ผู้สง่ ผลงำนสำมำรถส่งผลงำนเข้ ำประกวดได้ ไม่จำกัดจำนวนภำพ แต่จะได้ รับรำงวัลสูงสุดเพียงรำงวัลเดียว
เท่ำนัน้
2. สถำนที่ส่งผลงำน ( นำส่งด้ วยตนเองหรื อไปรษณี ย์ สำหรับผู้ที่ส่งทำงไปรษณี ย์ให้ ดูวนั ที่ประทับตรำไปรษณี ย์เป็ น
สำคัญ ) ระบุชื่อ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 13”
2.1 ทำงไปรษณีย์ จ่ำหน้ ำซองถึง ตู้ ปณ. 1118 ปณฝ. เพชรบุรีตดั ใหม่ กรุงเทพมหำนคร 10311
2.2 ส่งด้ วยตนเองที่ บริ ษัท โอเวชัน่ สตูดิโอ จำกัด อำคำรทัศนียำ ชันที
้ ่ 1 เลขที่ 625 ซ.รำมคำแหง 39 ถ.ประชำอุทิศ
แขวง วังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร 10310 (เว้ นวัน หยุดรำชกำร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
สอบถำมเพิ่ ม เติ ม โทร.082-796-1670-1 หรื อ 02-934-6767, 02-118-6953 www.intouchcompany.com ,
FB : intouchstation หรื อ Line ID : Jintanakarn.intouch
เกณฑ์ การตัดสิน พิจำรณำจำก
• ภำพวำดต้ องสื่อควำมหมำยหรื อแสดงออกตรงตำมหัวข้ อ “บวร” ความสุ ข ความผูกพันของสังคมไทย ได้ อย่ำง
ชัดเจน
• ภำพวำดต้ องสอดคล้ องกับงำนเขียนที่เลือกมำ โดยพิจำรณำประกอบกับเหตุผลที่แนบมำ
• ภำพวำดสะท้ อนถึงจินตนำกำร และควำมคิดสร้ ำงสรรค์ของผู้เข้ ำประกวดได้ อย่ำงชัดเจน
• กำรใช้ เทคนิคลำยเส้ น หรื อเทคนิคกำรใช้ สตี ำ่ งๆ มีควำมสวยงำม โดดเด่น
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• ในกำรตัดสินรอบสุดท้ ำย ผู้ที่ จะได้ รับ รำงวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอัน ดับ 1 ของแต่ละระดับ ชัน้ จะต้ อ ง
นำเสนอควำมหมำยและแรงบันดำลใจในกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนต่อหน้ ำคณะกรรมกำร
• รำงวัลพิเศษสำหรับเยำวชนพิจำรณำตำมดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
• รำงวัลสำหรับสถำบันกำรศึกษำที่สนับสนุนให้ เยำวชนส่งผลงำนเข้ ำประกวดและได้ รับรำงวัลจะต้ องใช้ เพื่อส่งเสริ ม
กิจกรรมด้ ำนศิลปะเท่ำนัน้
• คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำที่จะเพิ่มหรื องดรำงวัลใดก็ได้ ตำมแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมกำร
ถือเป็ นที่สดุ จะอุทธรณ์มิได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบเงินรำงวัลใดๆ หำกผู้สมัครและผลงำนไม่มีคณ
ุ สมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ภำยใต้ ดลุ ยพินิจของคณะกรรมกำร
• บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีภำพที่จดั ส่งมำชำรุดหรื อเสียหำย ก่อนถึงกำรพิจำรณำตัดสินของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการตัดสิน
1.คุณเฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒ
ั น์
2.คุณปั ญญำ
วิจินธนสำร
3.คุณสังคม
ทองมี
4.คุณเสฐี ยรพงษ์ วรรณปก
5.คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์
6.คุณเนำวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
7.คุณธวัชชัย
สมคง

ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักรำช 2554
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักรำช 2557
ผู้อำนวยกำรศูนย์ศิลป์ สิรินธร
รำชบัณฑิตไทย
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ (นวนิยำย) พุทธศักรำช 2555
ศิลปิ นแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) พุทธศักรำช 2536
บรรณำธิกำรบริ หำร นิตยสำร Fineart

ระยะเวลาดาเนินงาน
1. เปิ ดโครงกำร
2. ประชำสัมพันธ์เปิ ดรับผลงำน
3. คณะกรรมกำรตัดสินผลงำนรอบแรก
4. ตัดสินผลงำนรอบสุดท้ ำย ประกำศผล พิธีมอบรำงวัล และแสดงนิทรรศกำร
5. ประกำศขำยผลงำนผ่ำนเว็บไซต์ www.intouchcompany.com
FB : intouchstation

เมษำยน 2562
เมษำยน – 31กรกฎำคม 2562
สิงหำคม 2562
8 – 20 ตุลำคม 2562
ตุลำคม – ธันวำคม 2562

หมำยเหตุ : วัน – เวลำ - สถำนที่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
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รางวัล
1. ถ้ วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 รางวัล สาหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอุดมศึกษา
2. เงินรางวัลรวมทังสิ
้ ้น 1,415,000 บาท แบ่งเป็ น
2.1 เงินรางวัล พร้ อมประกาศนียบัตรสาหรับผู้ชนะการประกวด จานวน 44 รางวัล มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 975,000 บาท
2.2 รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนได้ รับรางวัล จานวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น
440,000 บาท ซึง่ รางวัลที่สถาบันการศึกษาได้ รับจะต้ องใช้ เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมด้ านศิลปะเท่านัน้
ประเภทรางวัล (สาหรับเยาวชน)
ประถมศึกษา
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 14 รางวัล

=
=
=
=
=

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

มัธยมศึกษาตอนต้ น
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 14 รางวัล

=
=
=
=
=

40,000 x 1 รางวัล
25,000 x 3 รางวัล
15,000 x 5 รางวัล
10,000 x 5 รางวัล
240,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย
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

อุดมศึกษา
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลพิเศษ
รวม 8 รางวัล

=
=
=
=
=

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

หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯ
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กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
ผลงานที่ได้ รับรางวัลถือเป็ นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) โดยชอบธรรม บริ ษัทฯ มีสิทธิ์
ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามที่เห็นสมควร
การรับผลงานคืน
• สามารถติดต่อรับผลงานที่ไม่ได้ รับรางวัลคืนได้ ด้วยตนเอง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562 ที่บริ ษัท โอเวชั่น สตูดิโอ
จ ากั ด อาคารทั ศ นี ย า ชั น้ ที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามค าแหง 39 ถ.ประชาอุ ทิ ศ แขวงวั ง ทองหลาง เขตวั ง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เวลา 09.00-17.00 น. (เว้ นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) โทร. 082-796-1670-1
• หากไม่มารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กาหนดบริ ษัทฯ จะถือว่าเจ้ าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืนและยินดี
มอบผลงานให้ บริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
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ใบสมัครการประกวดวาดภาพ
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 13
หัวข้ อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

เลขที่
เฉพาะเจ้ าหน้ าที่

ชื่อ – สกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว).......................................................................................................................
Name-Surname (Master / Miss / Mr. / Mrs. / Ms.)………………………………………………………………………………..
อายุ.......ปี วัน / เดือน / ปี เกิด.........................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์ / มือถือ.................................................... Line ID : .........................................E-mail……………………………………
ระดับชัน............................................สถาบั
้
นการศึกษา.............................................................................................................
จานวนผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
ภาพ

 1 ภาพ

ชื่อผลงาน

 2 ภาพ (ระบุรายละเอียดทังภาษาไทย
้
และอังกฤษ)

ชื่อวรรณกรรม

เทคนิคที่ใช้

ขนาดผลงาน
(กว้ าง x ยาว) (ซม.)

1

ไทย
อังกฤษ

2

ไทย
อังกฤษ

ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า หากไม่มารับผลงานคืนด้ วยตนเองภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จะถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิ์ และยินดีมอบ
ผลงานให้ ผ้ จู ดั การประกวดดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ลงชื่อเจ้ าของผลงาน....................................................

ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................

(.......................................................................)

(......................................................................)

วันที่ลงนาม................................................................

ตาแหน่ง..............................................................................

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
วันที่รับ...................................
ผู้รับ.......................................

วันที่ลงนาม.........................................................................
ตราประทับของโรงเรี ยน

หมายเหตุ :- ในกรณีที่กรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผลงานของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา

หนังสือรับรองผลงาน
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 13
หัวข้ อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล................................................................................
ตาแหน่ง...................................................โรงเรี ยน/วิทยาลัย.......................................................................................................
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................มือถือ.......................................E-mail…………………………..
Line ID : …………………………………
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...........................................นามสกุล.....................................................................
เป็ นนักเรี ยนชัน.............................ของโรงเรี
้
ยน/วิทยาลัย..............................................................................................................
สังกัด.........................................................................................................................................................................................
เป็ นเจ้ าของผลงาน และเป็ นผู้วาดภาพด้ วยตนเองจริง พร้ อมทังมี
้ ความประสงค์ขอส่งผลงานเข้ าร่วมโครงการ จินตนาการ สืบสาน
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 13
ลงชื่อ.......................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่ลงนาม...............................................................
ตราประทับของโรงเรี ยน
หมายเหตุ :- 1. ผู้ที่ลงนามในหนังสือรับรองจะต้ องเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้บริ หาร
สถานศึกษา หรื ออาจารย์ที่ให้ คาปรึกษา และเป็ นผู้ฝึกสอนทางด้ านศิลปะในสถาบันที่เยาวชนกาลังศึกษาเท่านัน้
2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้ าประกวดจะต้ องแนบหนังสือรับรองผลงานมาพร้ อมกับใบสมัครและภาพวาด (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา)

