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หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการประกวดวาดภาพระบายสี 
ภายใต้หัวข้อ “ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี ๔” ชิงทุนการศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ระดับชัน้ประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย 
 
๑). ชื่อโครงการ การประกวดวาดภาพระบายสี “ฟริท-ซี พลสั รักษ์โลก ปี ๔” ภายใต้หวัข้อ “เยาวชนเปลีย่นโลกได้” 
ผา่นการวาดภาพสง่เสริมคณุงามความดีแล้ววาดภาพเก่ียวกบัการเปลีย่นโลกให้นา่อยูย่ิ่งขึน้ด้วยการอนรัุกษ์
ธรรมชาติตามความคิดของน้องๆ แตง่เติมแล้วระบายสใีห้สวยงาม 
 
๒). หลักการและเหตุผล 
ศิลปะมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมศกัยภาพการเติบโตของเด็ก และ เยาวชน โดยเฉพาะการแสดงออกทาง 
ด้านอารมณ์  ความรู้สกึนกึคิด  จินตนาการ  และ  ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตะหนกัถึงความส าคญัดงักลา่ว 
บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดกัส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือ บริษัท เยเนอรัล แคนดี ้จ ากดั ผลติสนิค้าและจดัจ าหนา่ย
ลกูอมฮาร์ทบีทสือ่รักรูปหวัใจ ขอเชิญน้องๆ ชัน้ประถมศกึษาตอนต้น และ ประถมศกึษาตอนปลาย มาร่วมเป็นสว่น
หนึ่งในกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี “ฟริท-ซี พลสั รักษ์โลก ปี๔” ภายใต้หวัข้อ “เยาวชนเปลี่ยนโลกได้” 
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) และ ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) โครงการนีจ้ะเป็นแรงกระตุ้น
ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ ถ่ายทอดความคิด จินตนาการและความรู้สกึผ่านผลงานศิลปะเสริมสร้างประโยชน์
ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายส ีได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอยา่งถกูต้องและ
สร้างสรรค์ พร้อมช่วยผลกัดนัให้เยาวชนได้ฝึกฝนทกัษะในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
รากฐานส าคญัของการพฒันาประเทศตอ่ไป 
 
๓). วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่สง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์มากยิง่ขึน้ 
- เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่เดก็และเยาวชนที่สนใจในการวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดง 

ความสามารถด้านศิลปะอยา่งถกูต้องและสร้างสรรค์ 
- เพื่อสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์อยา่งสงูสดุ 
- เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจจดุประกายความคดิสร้างสรรค์ของเยาวชน ซึง่เป็นพืน้ฐานให้มีความรับผิดชอบ

ประโยชน์ตอ่ชมุชม สงัคม และสิง่แวดล้อม 
- เพื่อสง่เสริมให้เยาวชนได้พฒันากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ผา่นการสร้างสรรค์ผลงานอยา่งเป็นขัน้ตอน 
- เพื่อสร้างพืน้ท่ีในการแสดงออกซึง่ความคิดที่สร้างสรรค์อยา่งถกูวธีิ 
- เพื่อปลกูฝังและสร้างจิตส านกึให้เยาวชน ตระหนกัถึงสงิแวดล้อม ธรรมชาติ ทกุประเภทที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

อยา่งรู้คณุคา่ 
- เพื่อสง่เสริมให้เยาวชนเป็นคนดี เพื่อชมุชน และสงัคม 
- เพื่อเน้นย า้ให้เยาวชนกล้าที่จะแสดงออกถงึการท าความดี 
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๔). กลุ่มเป้าหมาย 
- นกัเรียนที่ก าลงัศกึษาในระดบั ชัน้ประถมศกึษาตอนต้น  (ป.๑-ป.๓)   และ ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) 
 
๕). วัน-เวลาในการจัดกิจรรม 
- ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม – เดือนกนัยายน ๒๕๖๐  แบง่เป็น 
- ช่วงเวลาประชาสมัพนัธ์กิจกรรม วนัท่ี ๑ พฤษภาคม –  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๐ 
- ระยะเวลาสง่ผลงาน วนัท่ี ๑ พฤษภาคม –  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๐ 
- หมดเขตการสง่งานวนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐ (ให้ดวูนัท่ีของการประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั) 
- ประกาศผล วนัท่ี ๒๔  ตลุาคม ๒๕๖๐ ทาง   www.facebook.com/fritcfanpage 
 
๖). คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
- ผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัต้องก าลงัศกึษาอยูร่ะดบั ชัน้ประถมศกึษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓)  และ ประถมศกึษาตอนปลาย  
 (ป.๔-ป.๖) 
๗).กติกาการประกวด 
   - ภาพผลงานของผู้ เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานใหมท่ี่ท าด้วยฝีมือและความคิดของผู้ เข้าประกวดเอง ไมไ่ด้ลอก   
  เลยีนหรือดดัแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนัน้ต้องไมเ่คยน าออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสือ่ใดๆ  
  มาก่อน 
- ผู้สมคัรเข้าประกวดทัง้ ๒ ระดบัชัน้ จะต้องวาดภาพเพิ่มเติมตามจินตนาการในหวัข้อ “ฟริท-ซี พลสั รักษ์โลก ปี ๔” 
ภายใต้หวัข้อ “เยาวชนเปลีย่นโลกได้” โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสไีด้ตามจินตนาการ 
- ภาพวาดนัน้จะต้องมีภาพ พี่กระรอก ฟริท-ซีจอมซน และมีกระต่ายฟรุตตี ้ ตดัมาจากซองขนมฟริท-ซี พลสั  มา
เป็นสว่นประกอบ แปะลงบนกระดาษ  A4 และ ภาพต้องสื่อความหมายสอดคล้องกบัหวัข้อการประกวดภายใต้
แนวคิด  “ฟริท-ซี พลสั รักษ์โลก” หวัข้อ เยาวชนเปลีย่นโลกได้ 
- ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดไมจ่ ากดัประเภทสทีี่ใช้  สามารถแตง่เติมเทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตาม 
  ความคิดสร้างสรรค์ 
- ส าหรับผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัท่ีสง่ผลงานมากกวา่ ๑ ชิน้ ผู้จดัการประกวดขอสงวนสทิธ์ิในการมอบรางวลัสงูสดุเพียง 
  รางวลัเดียวเทา่นัน้ 
- ภาพผลงานท่ีเข้าแขง่ขนัทกุภาพของผู้สมคัรเข้าแขง่ขนัทัง้ ๒ ระดบัชัน้ ต้องมีรายละเอียดดงันี ้ระบช่ืุอ-นามสกลุ ท่ี 
  อยู,่อาย,ุ เบอร์โทรศพัท์, ประเภทท่ีประกวดและช่ือโรงเรียน ไว้ด้านหลงัของผลงาน 
 
๘). วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 
- ผู้ เข้าประกวดสามารถสง่ผลงานการประกวดได้ทางไปรษณีย์ สง่ที่  ตู้  ปณ. ๔๙ ปณจ.หลกัสี ่กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐   
  ตัง้แตบ่ดันี ้– วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐  (ผู้ที่สง่ทางไปรษณีย์ให้ดวูนัท่ีของการประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั)  
  หรือ สง่ด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดกัส์ จ ากดั  
 
๙). การพิจารณาตัดสินผลงาน 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ โดยพิจารณาตดัสนิตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้(รวม ๑๐๐ คะแนน) 

http://www.facebook.com/fritcfanpage
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  ๙.๑  เนือ้หา (๔๐ คะแนน) 
 -  ความสอดคล้องของภาพกบัหวัข้อที่ก าหนด ๒๐ คะแนน 
 -  การผสมผสานระหวา่งพี่ฟริท-ซี และพี่ฟรุตตี ้กบัหวัข้อที่ก าหนด ๒๐ คะแนน 
๙.๒  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  (๓๐ คะแนน) 
 -  ผลงานมีความแปลกใหม ่๑๐ คะแนน 
 -  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ น าซองฟริท-ซี มาประยกุค์ใช้ให้สอดคล้องกบัหวัข้อที่ก าหนด ๑๐ คะแนน 
 - ผลงานเป็นความคิดของตนเอง มีรายละเอียด  ๑๐  คะแนน 
๙.๓ การจดัภาพ/ความละเอียดประณีตสวยงาม  (๓๐ คะแนน) 
 - ความสมดลุขององค์ประกอบ ๑๐ คะแนน 
 -  ความประณีต/สวยงาม ๑๐ คะแนน 
 -  เทคนิคการใช้ส ี๑๐ คะแนน 
 
๑๐). คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 
- คณะกรรมการและทา่นผู้บริหารในเครือ บริษัท เยเนอรัล กรุ๊ป 
 
๑๑). รางวัลส าหรับเจ้าของผลงานระดับประถมศึกษาตอนต้น  และ ประถมศึกษาตอนปลาย  
       ระดับละ ๔ รางวัล รวมทัง้สิน้ ๘ รางวัล 
รางวลัชนะเลศิ 
 -  ทนุการศกึษาส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนั ๒๐,๐๐๐ บาท 
 -  คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา จ านวน ๑ เคร่ือง มลูคา่ ๒๔,๓๗๕ บาท ส าหรับโรงเรียนของนกัเรียน เจ้าของ  
      ผลงาน 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ 
 -  ทนุการศกึษาส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนั ๑๕,๐๐๐ บาท 
 -  คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา จ านวน ๑ เคร่ือง มลูคา่ ๒๔,๓๗๕ บาท ส าหรับโรงเรียนของนกัเรียน เจ้าของ 
                ผลงาน 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ 
 -  ทนุการศกึษาส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนั ๑๐,๐๐๐ บาท 
 -  คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา จ านวน ๑ เคร่ือง มลูคา่ ๒๔,๓๗๕ บาท ส าหรับโรงเรียนของนกัเรียน เจ้าของ 
                ผลงาน 
รางวลัชมเชย 
 -  ทนุการศกึษาส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนั ๕,๐๐๐ บาท 
 -  คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา จ านวน ๑ เคร่ือง มลูคา่ ๒๔,๓๗๕ บาท ส าหรับโรงเรียนของนกัเรียน เจ้าของ 
                ผลงาน 
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๑๒). รางวัลพิเศษส าหรับโรงเรียน 
- ส าหรับโรงเรียนที่สง่ผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สดุ อนัดบัแรกจะได้รับทนุอปุกรณ์การศกึษา  มลูคา่  
 ๕,๐๐๐   บาท   จ านวน ๑ รางวลั 
 
**หมายเหตุ 
- ค าตดัสนิของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุและสงวนสทิธ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวลัใดก็ได้ตาม 
  สมควร 
- ผลงานท่ีได้รับรางวลัทกุประเภทเป็นกรรมสทิธ์ของทางบริษัทผู้จดั และบริษัทฯ มีสทิธ์ิในการจดัพิมพ์เผยแพร่   
  ผลงาน  
– ผู้ที่ได้รับรางวลัจะต้องน าบตัรนกัเรียนหรือบตัรประชาชนมารายงานตวั พร้อมใบแจ้งรับรางวลัมาที่ บริษัท 
  เยเนอรัล  แคร์ โปรดกัส์ จ ากดั ในวนัท่ี ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
- ส าหรับโรงเรียนเจ้าของผลงานท่ีจะได้รับคอมพิวเตอร์จะแจ้งรายละเอียดการรับให้ทราบภายหลงั 
- รางวลัทกุรางวลั ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระภาษี ณ ท่ีจ่าย ร้อยละ ๕ ตามกฎหมาย ให้กบัผู้ชนะทกุ 
  รางวลั 
- ผู้สนใจ สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด คณุจรีรัตน์ โทร. ๐๒-๙๘๐-๙๒๐๖-๑๒ 
  ตอ่ ๔๕๕    หรือ ๐๘๕-๙๑๑ ๓๘๔๖   ในวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลาท าการ  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
 และทาง  www.facebook.com/fritcfanpage 
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