
   
 
 

๑. ชื่อ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕  
   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. ประเภทโครงการ 
    โครงการร่วมมือระหว่างองค์กร  

๓. การบริหารจัดการโครงการ 
๓.๑ เจ้าของโครงการ       : มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  

๓.๒ ผู้ด าเนินโครงการ      : กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์  และกลุ่มทรู  

      ๓.๒.๑ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ ให้ความอนุ เคราะห์การสนับสนุน ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่าน
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้ การจัดงานแถลงข่าววันเปิดตัวโครงการประกวดฯ การสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ตลอดทั้งโครงการ การเปิดรับสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรม การสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดฯ ในรอบต่าง ๆ  การสนับสนุนห้องประชุม และการจัดเลี้ยง 
คณะกรรมการส าหรับตัดสินผลงานในรอบต่าง ๆ การสนับสนุนต่อยอดน าการแสดงที่ได้รับรางวัล หรือการแสดงที่เข้ารอบ        
ชิงชนะเลิศ น ามาแสดงโชว์ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป 

๓.๓ ผู้สนับสนุนโครงการ   : มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๔. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ส าคัญของชาติที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมาตลอด
ระยะเวลาที่ยาวนาน และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ท าให้รัฐต้องสูญเสียโอกาส
ในหลายๆด้านเศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมและความม่ันคงของชาติ งบประมาณแผ่นดินและทรัพยากร
ชาติต้อง สูญเปล่าไปเป็นจ านวนมหาศาล แม้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ก็ยังไม่สามารถขจัดให้ลดน้อยลงได้อย่างเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในทุกมิติ   
           ซึ่งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริต และร่วมกันปลุกจิตส านึกในการสร้างสังคม ที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่
เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน ทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดมา  
           ส าหรับในปีนี้  มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ผนึกก าลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู                  
จัด ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ-
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า ๖๘๕,๐๐๐ บาท เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์
ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม น าไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่              
๑ กรกฎาคม – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕  
 
 / ๕. วัตถุประสงค์ ... 
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๕. วัตถุประสงค ์

๕.๑ เป็นการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านไทยประยุกต์ ที่ดัดแปลงเป็นศิลปะร่วมสมัย โดย
สร้างสรรค์มาจากการแสดงตามแบบแผนขนบประเพณี มาพัฒนาต่อยอดและดีไซน์การแสดงใหม่ เพ่ือให้เกิดความ
ทันสมัย เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน ผ่านการใช้ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยในทุกเพศ ทุกวัย 

๕.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ โดย
ผ่านการศึกษา เรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพ้ืนบ้าน ซึ่งจะการต่อยอดสืบสาน เผยแพร่ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบ้าน ให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกรัก และปลูกฝัง
ค่านิยมความเป็นไทยให้คงอยู่กับเยาวชนไทย  

๕.๓ เพ่ือแสดงถึงจุดยืนของมูลนิธิ ฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมท่ีส าคัญที่สุดของทุกสังคม 

๕.๔ เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดโครงการนี้ 
๕.๕ เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าประกวด ในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
๕.๖ เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๕.๗ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และสร้างความกล้าให้กับเยาวชนในเรื่องของการต่อต้าน

การทุจริตที่เยาวชนสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม และให้กับประเทศชาติได้ในช่องทางที่ถูกต้อง  
๕.๘ เพ่ือน าผลงานที่ได้จากการประกวดในรอบชิงชนะเลิศมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 

ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป 

๖. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
๖.๑ ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทั่วประเทศ 
๖.๒ ระดับของการประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับดังนี ้

๖.๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษา (ส่งการแสดงเขา้ประกวดได้โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม)  
๖.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (ส่งการแสดงเข้าประกวดได้

โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม)      
    ๖.๓ ผู้ เข้าประกวดในแต่ละทีมที่ส่ งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง 
    ๖.๔ สมาชิกในทีมต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันทั้งหมด 
    ๖.๕ สมาชิกในทีมมีได้ไม่เกิน  ๒๐ คน  
    ๖.๖ สมาชิกในทีมไม่สามารถคละระดับชั้น ระหว่างประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
เพ่ือรวมทีมท าการแสดงได ้

๗. เกณฑ์/ ประเภทการประกวด 
    ๗.๑ การแสดงพ้ืนบ้านไทยประยุกต์ หมายถึง การแสดงที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชน ชาติพันธุ์ มาสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความน่าสนใจ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมปัจจุบัน และมี
เนื้อหาบทร้อง ดนตรี การแสดง ที่มุ่งเน้นในการรณรงค์ต่อต้านทุจริต โดยมีบทร้อง ท่าร า ดนตรี เครื่องแต่งกาย ที่เหมาะสม 
สอดคล้อง แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างชัดเจน การแสดงที่ประยุกต์สร้างสรรค์ข้ึนต้องค านึงขนบธรรมเนียม จารีต 
และค่านิยมของชุมชน 
 

/ ๗.๒ ตัวอย่างศิลปะ ... 



๓ 

 

 
    ๗.๒ ตัวอย่างศิลปะการแสดงที่สามารถน ามาประยุกต์สร้างสรรค์แยกตามภาค ดังนี้ 
     - ภาคเหนือ อาทิ เพลง กล่อมเด็ก เพลงร้องเล่น เพลงแหล่ เพลงจ๊อย เพลงซอ เพลงค่าว กลองสะบัดชัย วงปี่
แน วงตึ่งโนง การฟ้อนร าตามประเพณี การละเล่นของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอื่น ๆ 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ หมอล า เพลงโคราช เพลงกันตรึม ล าแคน ฟ้อนภูไท เซิ้งต่าง ๆ บทกลอนล า 
การละเล่นดนตรีของชาติพันธุ์ กลุ่มชน หรือศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านอ่ืน ๆ 
 - ภาคกลาง อาทิ บทร้องเพลงไทย บทเพลงล าตัด เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงร าวง เพลงเก่ียวข้าว เพลงขอทาน 
แหล่ เพลงปฏิพากย์ ละครชาตรี ละครร า หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ 
 - ภาคใต้ อาทิ เพลงเรือ โนรา หนังตะลุง เพลงบอก ลิเกฮูลู ลิเกป่า เพลงรองเง็ง เพลงชาวเล หรือการแสดง
ศิลปะพ้ืนบ้านอื่น ๆ 
 ๗.๓ ความยาวของการแสดง ไม่เกิน ๓-๕ นาท ี
 ๗.๔ จ านวนนักแสดงไม่เกิน ๒๐ คน 
 ๗.๖ สามารถใช้ดนตรีสด หรือ แบคก้ิงแท็ค (Backing track) ได ้

๘. การสมัครประกวด และการส่งผลงาน 
    ๘.๑  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th, หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ 
    ๘.๒ การส่งผลงานเข้าประกวดมีรายละเอียดดังนี้ 

๘.๒.๑ ส่งผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน ๓ - ๕ นาที ประเภทไฟล์ mp4 (Full HD ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐) โดย 
        แนบลิงค์ให้สามารถดาวน์โหลดได้ 
๘.๒.๒ ส่งบทร้องทีแ่สดงในคลิปวิดีโอ โดยการพิมพ์เป็นตัวหนังสือเท่านั้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบให้ 

                   คณะกรรมการพิจารณาเป็นไฟล์ .PDF  
๘.๒.๓ ส่งบทบรรยายแนวความคิดของการแสดงไม่เกิน ๑ กระดาษ A4 โดยการพิมพเ์ป็นตัวหนังสือเท่านั้น เป็น 
         ไฟล์ .PDF 
๘.๒.๔ ส่งใบสมัคร และหลักฐานการศึกษาของสมาชิกในทีม เป็นไฟล์ .PDF 
๘.๒.๕ ส่งคลิปวิดีโอ, บทร้อง, บทบรรยายแนวความคิดของการแสดง พร้อมใบสมัครและหลักฐานการศึกษามาที ่ 
         E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันอาทิตย์ที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๕   
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖ 

๙. วิธีด าเนินโครงการและหลักเกณฑ์การจัดประกวด 
    ๙.๑ การประกวดรอบแรก 

๙.๑.๑ คณะกรรมการตัดสินรอบแรกประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม,               
เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน), ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแสดงฯ และนักวิชาการด้านศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านของไทย  

๙.๑.๒ การคัดเลือกรอบแรก มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
         - การตัดสินผลงานการแสดงจะแยกประเภทระหว่างระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 
         - การแสดงมีเนื้อหาชักชวนให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
 
 

/ - การแสดงไม่มีเนื้อหา ... 
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๔ 

 

 
         - การแสดงไม่มีเนื้อหาหรือถ้อยค าที่หยาบคาย มีความหมายสองแง่สองง่าม หรือพาดพิงถึงบุคคล องค์กร หรือ

สถาบันให้ เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง 
         - ผลงานศิลปะไทยประยุกต์ที่จัดแสดง จะต้องเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกมาใหม่ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด 

ทั้งท่าทางการร่ายร า เนื้อหาในค าร้อง, บทละคร, กาพย์, กลอน ต้องแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมด  
         - การแสดงที่เป็นการแสดงที่ผสมสานความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความร่วมสมัย ที่อ้างอิงจากการแสดงพ้ืนบ้าน 

โดยน าศิลปะการแสดงร่วมสมัยมาใช้เป็นช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ทั้งลีลา 
ท่าร า การร้อง และการแต่งกาย ให้สวยงามเหมาะสมกับเนิ้อหา การด าเนินเรื่อง และเข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน  

         - การแสดงที่ส่งมาเป็นคลิปวิดีโอในรอบแรก ต้องสามารถแสดงจริงได้ในรอบชิงชนะเลิศ โดยคณะกรรมการมิได้
คัดเลือกจากผลงานการถ่ายท าหรือการตัดต่อที่ดีและสมบูรณ์ 

๙.๑.๓ คัดเลือกผลงานรอบแรก วันที่ ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ 
๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที ่www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com, และเฟซบุก๊แฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ 
 ๙.๑.๔ คณะกรรมการจะคัดเลือกการแสดงที่ผ่านรอบแรก ภาคละ ๖ ทีม จาก ๔ ภาค จากท้ัง ๒ ระดับ รวม ๔๘ ทีม  
เข้าสู่รอบที่ ๒ ต่อไป (ระดับประถมศึกษา ๒๔ ทีม และระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ๒๔ ทีม)            
โดยทีมที่ผ่านรอบแรกจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ ๓,๐๐๐ บาท ซ่ึงแบ่งการตัดสินตามภาค ดังนี้ 
         ภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ส ระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ  
 ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
 ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา 
สตูล สุราษฎร์ธานี   

    ๙.๒ การประกวดรอบท่ี ๒ 
 ๙.๒.๑ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒ คณะกรรมการอาจจะมีการแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขการแสดงของแต่ละทีมให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทุกทีมจะต้องน าค าแนะน าจากคณะกรรมการไปปรับปรุงผลงานใหม่ให้เหมาะสม แล้วจัดการแสดงพร้อม
ถ่ายคลิปการแสดงส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณา อีกครั้ง ส าหรับทีมที่ไม่ได้รับค าแนะน า แต่ละทีมอาจปรับปรุง และ
ฝึกซ้อมการแสดงให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น ก่อนถ่ายคลิปการแสดงส่งกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ ง ระหว่างวันที่             
๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com 

๙.๒.๒ การคัดเลือกรอบที่ ๒ จัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน), 
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแสดงฯ, ศิลปินแห่งชาติ และนักวิชาการด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของไทย  

๙.๒.๓ โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานการแสดงให้เหลือระดับชั้นละ ๖ ทีม รวม ๑๒ ทีม จากทั้ง ๒ ระดับ เข้าสู่รอบ                    
ชิงชนะเลิศต่อไป โดยพิจารณาจากผลงานที่มีเนื้อหาต่อต้านการทุจริตที่โดนใจ การแสดงที่งดงาม มีคุณภาพ มีความเป็นศิลปะร่วม
สมัยที่โดดเด่น พร้อมทั้งผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน ตลอดทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามของไทย และมีความเหมาะสมส าหรับการแสดงรอบชิงชนะเลิศ  

/ ๙.๒.๔ ทีมท่ีผ่านเข้าสู่ ... 
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๕ 

 

 
๙.๒.๔ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง ๒ ระดับ จ านวน ๑๒ ทีมจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการประกวดทีมละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับน าไปพัฒนาการแสดงในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 
๙.๒.๕ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ www.acf.or.th, 

www.trueplookpanya.com, และเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ 

     ๙.๓ รอบชิงชนะเลิศ 
 ๙.๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนผู้แทนทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของทั้ง ๒ ระดับชั้น รวม ๑๒ ทีม ทั้งระดับ

ประถมศึกษา และระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้เข้าร่วมอบรมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานให้มีความสร้างสรรค์และสอดคล้องกับ
เกณฑ์การตัดสิน ตลอดทั้งรับฟังค าแนะน าในการพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น โดยการอบรมจะจัดในวิถี ‘นิวนอร์มอล’ 
(New Normal) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ทรู วีรูม (True Vroom) ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งทีมใดที่ไม่มี
ตัวแทนเข้ารับการอบรมจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

 ๙.๓.๒ เกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
- เนื้อหา ค าร้อง ต้องเป็นการแสดงชุดเดียวกับในคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาในรอบแรก แต่อนุญาตให้ปรับเพ่ิมเติม  
  เนื้อหาการแสดงหรือสร้างความน่าสนใจในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตได้ตามความเหมาะสม 
- ในแต่ละทีมสามารถเลือกที่จะใช้ขับร้องสดหรือการบันทึกเสียง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแสดงที่ 
  ต้องการน าเสนอ ตลอดทั้งการการใช้ดนตรีประกอบการแสดง (Backing Track) ถ้าไม่ใช่ดนตรีที่แต่งหรือ 
  ขับร้องเอง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น 
- การแสดงพ้ืนบ้านไทยประยุกต์ หมายถึง การแสดงที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชน ชาติพันธุ์ มาสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความน่าสนใจ มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
  สังคมปัจจุบัน และมีเนื้อหาบทร้อง ดนตรี การแสดง ที่มุ่งเน้นในการรณรงค์ต่อต้านทุจริต โดยมีบทร้อง  
  ท่าร า ดนตรี เครื่องแต่งกาย ที่เหมาะสม สอดคล้อง แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
  การแสดงที่ประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นต้องค านึงขนบธรรมเนียม จารีต และค่านิยมของชุมชน 
- เนื้อหาการแสดงสามารถชักชวนให้ ประชาชนมาร่วมกันต่อต้านการทุจริต และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม 
  ประเพณีท่ีดีงามของไทย และไมพ่าดพิงถึงบุคคล องค์กร หรือสถาบันให้ เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง 

 ๙.๓.๓ ขั้นตอนการประกวด 
- ผู้เข้าประกวดพูดน าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ไม่เกิน ๒ นาท ี
- จัดการแสดงในเวลา ๓ - ๕ นาท ีบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ 
- คณะกรรมการซักถาม ๕ นาท ี

  - คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนจากการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเท่านั้น 
  - พิธีมอบรางวัล 
    (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

 ๙.๓.๔ คณะกรรมการร่วมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม,  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน), ศิลปินแห่งชาติ และนักวิชาการด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
ของไทย ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
 
 

/ ๑๐. รางวัลการประกวด ... 
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๖ 

 

 

๑๐. รางวัลการประกวดรวมทั้งสิ้น ๖๘๕,๐๐๐ บาท 
      ๑๐.๑ ระดับประถมศึกษา  
                รางวัลชนะเลิศ 

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
- เกียรตบิัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
- ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
- ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
- ถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม   
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย (๓ รางวัล) 
- ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ๑๐.๒ ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รางวัลชนะเลิศ 
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
- ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่๑  
- ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
- ถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม   
- เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย (๓ รางวัล) 
- ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- เกียรติบัตรของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
- ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

/ ๑๐.๓ รางวัลส าหรับทีม ... 



๗ 

 

 
๑๐.๓ รางวัลส าหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก ๔๘ ทีม 

                    ทั้ง ๒ ระดับชั้น ได้แก่  ระดับประถมศึกษา และระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

- ทุนสนับสนุน ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท 

๑๐.๔ รางวัลส าหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ๑๒ ทีม 
                    ทั้ง ๒ ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับ 
                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                  - ทุนสนับสนุน ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๕ รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) 
         คณะกรรมการจะนับคะแนนโหวตจากประชาชนที่ชื่นชอบการแสดงนั้นๆ โดยนับคะแนนรวมจากการแสดงทั้ง ๔ ภาค  
         และรวมทุกระดับชั้น จ านวนรางวัล ๑ รางวัล ซึ่งพิจารณาการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จากผลรวมของการนับ 
         คะแนนจากการลงคะแนนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR code) ภายในเวลาที่ก าหนด ณ วันถ่ายทอดสด การประกวด 
         ในรอบชิงชนะเลิศ 

 หมายเหตุ : การลงคะแนนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR code) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่
จะต้องอยู่ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

      - ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
      - เกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต   
      - ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. ระยะเวลาการจัดงาน ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
      - แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ     วันจันทร์ที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
      - เปิดรับผลงาน     วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
      - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ   วันที่ ๘ กรกฎาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
      - กิจกรรมแนะน าการเข้าประกวด ฯ   วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
      - ปิดรับผลงาน     วันอาทิตย์ที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
      - คัดเลือกผลงานรอบแรก     วันที ่๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
      - ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก   วันศุกร์ที ่๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
      - ส่งคลิปวิดีโอที่ปรับใหม่ให้คณะกรรมการ  วันที่ ๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  
      - คัดเลือกผลงานรอบท่ีสอง    วันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
      - ประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  วันจันทร์ที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
      - กิจกรรมอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ฯ   วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
      - ซ้อมใหญ่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  วันจันทร์ที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
      - การประกวดรอบชิงชนะเลิศ   วันอังคารที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 
 


