
 

 

 
 
 

๑. ช่ือโครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผา่น TikTok’ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๒. ประเภทโครงการ 
    โครงการรว่มมอืระหวา่งองคก์ร  

๓. การบริหารจดัการโครงการ 

๓.๑ เจา้ของโครงการ       : มลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ 

๓.๒ ผูด้ าเนินโครงการ      : เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์กลุ่มทร ูและ TikTok 

๓.๓ ผูส้นบัสนุนโครงการ   : บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
๔. หลกัการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นปัญหาที่ส าคญัของชาติที่สร้างความเสยีหายต่อการพฒันา
ประเทศมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน และนับวนัจะทวคีวามรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และมกีระบวนการที่
ซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ท าใหร้ฐัตอ้งสญูเสยีโอกาสในหลาย ๆ ซึง่มลูนิธติ่อตา้นการทุจรติมคีวามมุง่มัน่ในการ
ขจดัปัญหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ โดยจดัใหม้กีจิกรรมในการปลูกจติส านึกใหค้นไทย
โดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ยึดมัน่ในความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม                
เพื่อร่วมกนัสร้างสงัคมให้โปร่งใสไร้การทุจรติ และร่วมกนัปลุกจติส านึกในการสร้างสงัคมที่ไม่ยอม     
ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจรติและประพฤตมิชิอบทุกรปูแบบ และไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูก้บัประชาชน
ทุกระดบัใหเ้หน็ถงึผลเสยีหายของการทุจรติและประพฤตมิชิอบอยา่งต่อเนื่องตลอดมา ส าหรบัในปีนี้มลูนิธิ
ต่อต้านการทุจริตได้ผนึกก าลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และ TikTok โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก บรษิัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) จดัโครงการประกวดต่อต้านการ
ทุจริต ผ่าน  TikTok ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทัว่ประเทศ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย                 
ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ โดยเปิดรบัผลงานรอบแรก ตัง้แต่วนัพฤหสับดีท่ี ๑ กรกฎาคม ถึง 
วันพฤหัสบดี ท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔ และเปิดรับผลงานในรอบท่ี ๒ ตัง้แต่วันจันทร์ท่ี                     
๑ พฤศจิกายน ถึง วนัศุกร์ท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบตัรและ
ทุนการศึกษากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 



 

 

๕. วตัถปุระสงค ์

๕.๑ เพื่อจดัการประกวดคลปิต่อต้านการทุจรติผ่าน TikTok โดยใน คลปิต้องสื่อความหมายใน
การรณรงค์ต่อต้านการทุจรติและสามารถกระตุ้นความสนใจใหผู้พ้บเหน็มาร่วมกนัต่อต้าน
การทุจรติ อยากด ูอยากท า และอยากแชรต์่อ อาจเป็นการรอ้งเพลง, การเตน้, การพดู, การ
แสดงไม่จ ากดัรปูแบบการสรา้งสรรค ์ โดยครัง้นี้จะเป็นรปูแบบใหม่ของการจดัประกวดการ
ต่อตา้นทุจรติทีย่งัไมเ่คยมมีาก่อน 

๕.๒ เพือ่ปลกูฝังและสรา้งจติส านึกต่อตา้นการทุจรติใหก้บัชาวไทยอยา่งยัง่ยนืสบืไป 

๕.๓ เพื่อแสดงถงึจุดยนืของมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติในการจดักจิกรรมรณรงคต์่อตา้นการทุจริต
อย่างต่อเนื่องโดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและครอบครวัซึ่งเป็นก าลงัพื้นฐานที่ส าคญั
ทีสุ่ดของทุกสงัคม 

๕.๔ เพือ่ใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์มคีณุคา่ต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม 

๕.๕ เพื่อน าผลงานทีไ่ดจ้ากการประกวดมาใชเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ, เครอืเจรญิโภคภณัฑ์, กลุ่มทร ูและ TikTok เพือ่รณรงค์
การต่อตา้นการทุจรติต่อไป  

๕.๖ เพิม่ช่องทางในการรณรงคต์่อตา้นการทุจรติ สรา้งความกลา้ใหก้บัเยาวชนทีจ่ะบอกเล่าและ
ต่อตา้นการทุจรติในชอ่งทางทีถ่กูตอ้ง 

๖. กลุ่มเป้าหมายและคณุสมบติัของผูส้มคัรเข้าประกวด 

๖.๑ นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ ถงึ ๖ และอาชวีะศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
(ปวช.) ทัว่ประเทศ 

๖.๒ สมคัรประกวดเป็นทมี ทมีละ ๑ ผลงาน จ านวนสมาชกิทมีละไมเ่กนิ ๓ คน และสมาชกิต้อง
อยูโ่รงเรยีนเดยีวกนั โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษารบัรอง  

๖.๓ ไมจ่ ากดัจ านวนผูแ้สดงในคลปิ โดยผูแ้สดงจะเป็นสมาชกิในทมีหรอืไมก่ไ็ด ้

๖.๔ ทุกโรงเรยีนสามารถส่งทมีผูป้ระกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน หากเป็นสมาชกิทมีใดทมีหนึ่งแลว้          
ไมส่ามารถเป็นสมาชกิทมีอื่นไดอ้กี โดยแต่ละทมีสามารถมอีาจารยท์ีป่รกึษาคนเดยีวกนัได ้

 

 



 

 

๗. การสมคัรและส่งผลงาน 

๗.๑ ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่www.acf.or.th หรอื www.trueplookpanya.com     
๗.๒ จดัท าคลปิวดิโีอ แนวตัง้ ความยาวไมเ่กนิ ๕๐ วนิาท ี เกีย่วกบัการรณรงคต์่อตา้นการ

ทุจรติพรอ้มเขยีนค าบรรยายแนวความคดิไมเ่กนิ ๑๐ บรรทดั 
๗.๓ สง่ผลงานเป็นไฟล ์mp4  (Full HD ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐) โดยแนบลงิคใ์หส้ามารถดาวน์โหลด

พรอ้มแนบไฟลค์ าบรรยายแนวความคดิและใบสมคัรเป็น pdf. แบบชดัเจน โดยสง่ผา่นทาง 
E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวนัศุกร ์ที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๗.๔ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร.๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖ 

๘. วิธีด าเนินโครงการและหลกัเกณฑก์ารจดัประกวด 

   ๘.๑ การประกวดรอบแรก  
     คณะกรรมการตดัสนิรอบแรกประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากมูลนิธติ่อต้านการทุจรติ, ส านักงาน 
ป .ป .ช ., เครือเจริญ โภคภัณฑ์ , กลุ่มทรู , ผู้แทนสนับสนุน , นักโฆษณา นักสร้างคอนเทนต ์                  
โดยคณะกรรมการจะพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งันี้ 
         - คลปิวดิโีอตอ้งมเีนื้อหารณรงคต์่อตา้นการทุจรติ เป็นคลปิใหม่ ไม่ซ ้าหรอืลอกเลยีนแบบ ไม่เคยส่ง
เขา้ประกวดมาก่อน หรอืเผยแพรท่างสือ่ใด ๆ มาก่อน และมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นของตนเอง 
         - คลปิวดิโีอไม่แสดงถงึเนื้อหาหรอืถอ้ยค าทีห่ยาบคาย มคีวามหมายสองแงส่องง่าม ส่อเสยีด หวาบ
หววิอนาจาร ทารณุกรรม หรอืพาดพงิถงึบุคคล องคก์ร สถาบนั และความมัน่คง ใหเ้กดิความเสยีหาย 
 - คลปิวดิโีอที่มเีพลงประกอบจะต้องเป็นเพลงทีแ่ต่งขึน้มาใหม่ หรอืใช ้‘เพลงช่อสะอาดต้านทุจรติ’
ของมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติกไ็ด ้โดยดาวน์โหลดเพลงทัง้  ๑๐ เพลง ไดท้ีเ่วป็ไซต ์www.acf.or.th  
         - คลิปวดิีโอที่ส่งเข้ามาประกวดจะมีการตรวจสอบและตดัสนิโดยคณะกรรมการ  หากตรวจสอบ
พบว่าผูป้ระกวดมไิดเ้ป็นผูท้ าคลปิดว้ยตนเอง หรอืน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเองและส่งเขา้
ประกวด จะถกูพจิารณาตดัสทิธิก์ารเขา้รอบ และใหเ้รยีกเงนิรางวลัคนื 
         - ผู้ส่งผลงานเขา้ประกวดเป็นผู้รบัผดิชอบต่อลขิสทิธิข์องคลปิวดิีโอ โดยต้องไม่ละเมดิกฎหมาย
ลขิสทิธิ ์และทรพัยส์นิทางปัญญา  สามารถอา้งองิแหล่งทีม่าอยา่งชดัเจน   
      - คณะกรรมการคดัเลอืกผลงานเพื่อเขา้รอบ ๕๐ ทมี โดยแต่ละทมีจะไดร้บัเงนิทุนการศกึษา ทมีละ 
๕,๐๐๐ บาท โดยผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัถอืเป็นลขิสทิธิข์องมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ 
          - ประกาศผลวนัศุกร ์ ที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที ่ www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com, 
และทางเฟสบุค ‘ชอ่สะอาดตา้นทุจรติ’ 
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   ๘.๒ การประกวดรอบสอง 
- ผลงานที่เข้ารอบจะได้รบัเงินรางวัล ทีมละ ๖,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาส าหรบั

นักเรยีน จ านวน ๕,๐๐๐ บาท และทุนสนับสนุนคุณครทูีป่รกึษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท โดยผลงานทีไ่ดร้บั
รางวลัถอืเป็นลขิสทิธิข์องมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ 
   - ทีมที่เข้ารอบจะต้องสร้าง Account ใหม่ใน TikTok โดยใช้ชื่อให้สอดคล้องกับผลงานทีม          
ซึง่ Account ใหมน่ี้จะใชส้ าหรบัลงคลปิการประกวดจนถงึรอบชงิชนะเลศิ 

- น าคลปิวดีโิอทีส่่งมาในรอบแรก Up Load ลง TikTok ตดิ Hashtag (แฮชแทก็)  #เยาวชนไทย
ไมย่อมไมท่นต่อการทุจรติ, #มลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ ตัง้แต่วนัที ่๑๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพือ่เผยแพร่
สู่สาธารณะ และสามารถเชญิชวนใหค้นมาช่วยกดหวัใจ หรอืกดแชร์ เพื่อจะเป็นคะแนนการตดัสนิใน
รอบต่อไป ทมีทีล่งคลปิใน TikTok ก่อนวนัทีก่ าหนด จะถกูตดัสทิธิก์ารเขา้รอบต่อไป 
    - ทมีผูเ้ขา้ประกวดแคปหน้าแสดงรายละเอยีดยอดการสง่หวัใจ และยอดการแชร ์ของคลปิวดีโิอ 
TikTok ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวนัจนัทรท์ี ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ พรอ้มเขยีนชือ่ทมี ชือ่โรงเรยีน สง่มาที ่
E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในเวลา ๑๘.๓๐ น. ซึ่งทมีที่ไม่ส่งรายละเอียดการ
แคปหน้าจอสรุปจ านวนยอดหวัใจและยอดแชร ์หรอืส่งเกนิเวลาทีก่ าหนด จะถูกตดัสทิธิใ์นการเขา้รอบ
ต่อไป 
     - หลงัจากนัน้คณะกรรมการตดัสนิจะน ายอดการส่งหวัใจ และยอดการแชร์ ของคลปิวดีโิอแต่ละ
ทมี มาพจิารณาร่วมกบัคะแนนในรอบแรก เพื่อคน้หา ๑๐ ทมี ผ่านเขา้สู่รอบชงิชนะเลศิต่อไป โดยจะ
จดัการคดัเลอืก ในวนัพุธที ่๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ และประกาศผลในวนัพุธที ่๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ ที ่
www.acf.or.th หรอื www.trueplookpanya.com และเฟสบุคชอ่สะอาดตา้นทุจรติ ในเวลา ๑๘.๐๐ น 
 
   ๘.๓ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

- ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทัง้ ๑๐ ทีมจะได้เข้าร่วมอบรม ‘สร้างคอนเทนต์ให้ปังบนส่ือ
ออนไลน์ ’ โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลในรอบที่  ๒ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สื่อสารมวลชน, นักโฆษณา นักสร้างคอนเทนต์, วทิยากรจาก TikTok เพื่อมาให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ
สรา้งคอนเทนตต์่อตา้นการทุจรติบนสือ่ออนไลน์ พรอ้มกบัการเรยีนรูเ้ทคนิคการผลติสือ่ รวมถงึจะไดร้บั
ฟังค าแนะน าในการพฒันาผลงานให้สมบูรณ์ดยีิง่ขึ้น โดยการอบรมจะจดัในวถิี ‘นิวนอรม์อล’ (New 
Normal) ผา่นระบบแอปพลิเคชนั ZOOM ซึง่ทมีใดทีไ่ม่เขา้รบัการอบรมจะถูกตดัสทิธิใ์นการเขา้รอบชงิ
ชนะเลศิ 
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- ผลงานทีเ่ขา้รอบจะไดร้บัเงนิรางวลั ทมีละ ๔,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ทุนส าหรบัปรบัปรุงผลงาน 
จ านวน ๓,๐๐๐ บาท และทุนสนับสนุนคุณครทูีป่รกึษา จ านวน ๑,๐๐๐ บาท โดยผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัถอื
เป็นลขิสทิธิข์องมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ 
    - ทุกทมีทีผ่่านการอบรมจะต้องน าผลงานไปปรบัปรุงแก้ไขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้  และส่งลงิค์ดาวน์
โหลดคลิปวิดีโอที่แก้ไขมาที่  E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันศุกร์ที่  ๑๘ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 - คณะกรรมการใหค้ าแนะน าปรบัปรงุผลงานรอบชงิชนะเลศิทัง้ ๑๐ ทมี  
 - ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศทัง้ ๑๐ ทีมแก้ไขผลงานตามที่ได้รบัค าแนะน าระหว่างวนัที ่         
๑๘-๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
 - ผู้เขา้ประกวดรอบชงิชนะเลศิทัง้ ๑๐ ทมี จะต้องน าผลงานที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วลงใน TikTok 
ติด hashtag #เยาวชนไทยไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต, #มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในวันศุกร์ที ่           
๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ โดยโพสต์พรอ้มกนัในเวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นตน้ไป โดยยดึหลกัเกณฑ์การตดัสนิ
จากรอบแรก  
    - คณะกรรมการตดัสนิรอบชงิชนะเลศิประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒจิากมูลนิธติ่อต้านการทุจรติ, 
ส านักงาน ป.ป.ช., เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู, TikTok, ผู้แทนองค์กรสนับสนุน, นักโฆษณา,           
นกัสรา้งคอนเทนต ์และสือ่มวลชน ในวนัเสารท์ี ่๒๖ มนีาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภณัฑต้์านโกง ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
     - ขัน้ตอนการประกวด 

- สมาชิกเตรียมพร้อมบนเวที และตัวแทนสมาชิกทีมมีเวลา ๒ นาที เล่าคอนเซปท ์    
เนื้อหา ทีม่าทีไ่ปหรอืแรงบนัดาลใจในการท าคลปิต่อหน้าคณะกรรมการ  

- ทมีงานเปิดคลปิผลงานของแต่ละทมีตามล าดบั ๒ ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
- คณะกรรมการมเีวลา ๕ นาท ีในการซกัถามผูเ้ขา้ประกวด  

  - คณะกรรมการจะพจิารณาใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑก์ารประกวด 
  - การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สดุ 
  - พธิมีอบรางวลั 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑก์ารตดัสนิ  
- ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด ตอ้งสือ่ความหมายในการรณรงคต์่อตา้นการทุจรติ และสามารถกระตุน้
ความสนใจใหผู้พ้บเหน็มารว่มกนัต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ 

- คอนเซปทก์ารน าเสนอ ตรงประเดน็ระหว่างเนื้อหาใจความของการเล่าเรื่อง กบัธมีของการ ประกวด 
และการตอบค าถามกรรมการ 

 - ความคดิสรา้งสรรค ์ความสดใหม ่เทคนิคการน าเสนอ และคณุภาพของผลงาน 
 - ยอดการสง่หวัใจ และยอดการแชร ์จากติก๊ตอ็ก  
 

๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ปรบั) 

   ๙.๑ เปิดตวัโครงการและรบัผลงาน    วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   ๙.๒ ปิดรบัผลงาน รอบที ่๑     วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ 
   ๙.๓ กจิกรรมในชว่งการขยายเวลาของโครงการ ฯ.    
       ๙.๓.๑ สง่อเีมลลข์อบคณุผูท้ีส่ง่ผลงานในรอบที ่๑  วนัที ่๖-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔                                                                     
       ๙.๓.๒ เชญิชวนคณุครทูีป่รกึษาผา่นทางโทรศพัทฯ์ วนัที ่๑-๓๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
   ๙.๔ เปิดรบัผลงานเพิม่เตมิและผลงานแกไ้ข   วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
   ๙.๕ ปิดรบัผลงาน       วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔   
   ๙.๖ คดัเลอืกผลงานรอบแรก      วนัที ่๑๐-๑๔-มกราคม ๒๕๖๕ 
   ๙.๗ ประกาศผลรอบแรก       วนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
   ๙.๘ โพสคลปิวดิโีอลงแอปพลเิคชนั Tiktok                 วนัที ่๑๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
   ๙.๙ คดัเลอืกผลงานรอบทีส่อง      วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
   ๙.๑๐ ประกาศผลรอบทีส่อง      วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
   ๙.๑๑ อบรมสรา้งคอนเทนตใ์หปั้งบนสือ่ออนไลน์  จะแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศผล ฯ  
   ๙.๑๒ สง่คลปิวดิโีอทีแ่กไ้ขใหท้มีงาน    วนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
   ๙.๑๓ โพสคลปิทีป่รบัปรงุแกไ้ขลงแอปพลเิคชนั Tiktok  วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
   ๙.๑๔ ประกวดรอบชงิชนะเลศิและมอบรางวลั   วนัที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๖๕ 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐. รางวลัการประกวด 
           รางวลัชนะเลศิ  
  - ถว้ยเกยีรตยิศ 
  - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ  
  - ทุนการศกึษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
  - ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๕,๐๐๐ บาท 

          รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๑  
- ถว้ยเกยีรตยิศ 
- เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   
- ทุนการศกึษา ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๔,๐๐๐ บาท 

        รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๒  

   - ถว้ยเกยีรตยิศ 
  - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   

- ทุนการศกึษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
- ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๓,๐๐๐ บาท 

  รางวลัชมเชย ๗ รางวลั 
       - โล่เกยีรตยิศ  

                - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   
       - ทุนการศกึษารางวลัละ ๑๐,๐๐๐ บาท   

- ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๑,๐๐๐ บาท 
  รางวลัพเิศษ ๑ รางวลั (Popular Vote) พจิารณาคลปิการประกวดในรอบชงิชนะเลศิ ดงันี้ 

๑. ทมีที่ได้ยอดกดหวัใจและยอดการแชรผ์่าน TikTok มากที่สุด โดยนับยอดรวมถงึวนั
เสาร ์ที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

๒. ผลรวมของการนับคะแนนจากการลงคะแนนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR code) 
ภายในเวลาที่ก าหนด ณ วนัถ่ายทอดสด การประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จ านวน
ทัง้หมด ๓ ชว่งเวลา ไดแ้ก่ 

 
 



 

 

- ชว่งที ่๑  : ควิอารโ์คด้ (QR code) มคีะแนนเทา่กบั ๑ คะแนน 
- ชว่งที ่๒ : ควิอารโ์คด้ (QR code) มคีะแนนเทา่กบั ๒ คะแนน 
- ชว่งที ่๓ : ควิอารโ์คด้ (QR code) มคีะแนนเท่ากบั ๓ คะแนน 

หมายเหตุ : การลงคะแนนผา่นระบบควิอารโ์คด้ (QR code) ในแต่ละชว่งเวลา สามารถลงได ้โดย  
               ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ แต่จะตอ้งอยูภ่ายในเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 

                - โล่เกยีรตยิศ  
                - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   
                - ทุนการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท 

- ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๕,๐๐๐ บาท 
รางวลัส าหรบัทมีทีผ่า่นเขา้รอบ 

๑. รางวลัส าหรบัทมีทีผ่า่นเขา้รอบแรก จ านวน ๕๐ ทมี 
- ส าหรบัทมีทีผ่า่นเขา้รอบแรก ประเภทนกัเรยีน ทุนการศกึษารางวลัละ ๕,๐๐๐ บาท 
- ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒. รางวลัส าหรบัทมีทีผ่า่นเขา้รอบสอง จ านวน ๑๐ ทมี 
- ส าหรบัทมีทีผ่า่นเขา้รอบสอง ประเภทนกัเรยีน ทุนการศกึษารางวลัละ ๓,๐๐๐ บาท 
- ทุนสนบัสนุนคณุครทูีป่รกึษา รางวลัละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
   


