
   
 
 

๑. ช่ือ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพืน้บ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕  
   ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. ประเภทโครงการ 
    โครงการร่วมมือระหวา่งองคก์ร  

๓. การบริหารจัดการโครงการ 
๓.๑ เจา้ของโครงการ        : มูลนิธิต่อตา้นการทุจริต  
๓.๒ ผูด้  าเนินโครงการ     : กระทรวงวฒันธรรม, เครือเจริญโภคภณัฑ ์ และกลุ่มทรู 
๓.๓ ผูส้นบัสนุนโครงการ   : บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนื  

๔. หลกัการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นปัญหาท่ีส าคญัของชาติท่ีสร้างความเสียหายต่อการพฒันาประเทศมาตลอด
ระยะเวลาท่ียาวนาน และนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ และมีกระบวนการท่ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ท าใหรั้ฐตอ้งสูญเสีย
โอกาสในหลายๆดา้นเศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมและความมัน่คงของชาติ งบประมาณแผ่นดิน
และทรัพยากรชาติตอ้งสูญเปล่าไปเป็นจ านวนมหาศาล แมรั้ฐบาลทุกยุคทุกสมยัจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติก็ตาม 
แต่การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ก็ยงัไม่สามารถขจดัให้ลดน้อยลงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั ไดก้ าหนดใหทุ้กภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงัในทุกมิติ   
           ซ่ึงมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต  มีความมุ่งมัน่ในการขจดัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจดัให้มี
กิจกรรมในการปลูกจิตส านึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ยึดมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อร่วมกนัสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริต และร่วมกนัปลุกจิตส านึกในการสร้างสังคม ท่ีไม่ยอม     
ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  และไดจ้ดักิจกรรมให้ความรู้กบัประชาชน ทุกระดบัให้เห็น
ถึงผลเสียหายของการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา  
           ส าหรับในปีน้ีมูลนิธิต่อตา้นการทุจริตได้ผนึกก าลังกบักระทรวงวฒันธรรม เครือเจริญโภคภณัฑ์ และกลุ่มทรู      
จดั‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษากว่า ๖๘๕,๐๐๐ 
บาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            
ทัว่ประเทศ สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม น าไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’        
โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วนัที ่๑ กรกฎาคม – ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๕  
 
 
  

/ ๕. วตัถุประสงค ์... 
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๕. วตัถุประสงค์ 
๕ .๑ เป็นการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ท่ีดัดแปลงเป็นศิลปะร่วมสมัย                               

โดยสร้างสรรค์มาจากการแสดงตามแบบแผนขนบประเพณี มาพฒันาต่อยอดและดีไซน์การแสดงใหม่ เพื่อให้เกิดความ
ทันสมัย เข้าถึงผูช้มได้ง่าย และสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน  ผ่านการใช้ภาษา 
วฒันธรรม ประเพณี ของทอ้งถ่ินนั้น ๆ  เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกต่อตา้นการทุจริตใหก้บัชาวไทยในทุกเพศ ทุกวยั 

๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมสร้างสรรคผ์ลงานการแสดงในรูปแบบศิลปะร่วมสมยั ความคิดสร้างสรรคใ์หม่ 
โดยผ่านการศึกษา เรียนรู้ ด้านศิลปวฒันธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบา้น ซ่ึงจะการต่อยอดสืบสาน 
เผยแพร่ อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี รวมถึงการแสดงพื้นบา้น ใหค้งอยู ่ตลอดจนเป็นการสร้างจิตส านึกรัก 
และปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยใหค้งอยูก่บัเยาวชนไทย  

๕.๓ เพื่อแสดงถึงจุดยืนของมูลนิธิ ฯ ในการจดักิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นการทุจริตอยา่งต่อเน่ือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชน และครอบครัว ซ่ึงเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมท่ีส าคญัท่ีสุดของทุกสังคม 

๕.๔ เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการรณรงคต่์อตา้นการทุจริตผา่นการประกวดโครงการน้ี 
๕.๕ เพื่อสร้างเครือข่ายระหวา่งผูเ้ขา้ประกวด ในการร่วมมือกนัรณรงคต่์อตา้นการทุจริต 
๕.๖ เพื่อใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
๕.๗ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และสร้างความกล้าให้กบัเยาวชนในเร่ืองของการ

ต่อตา้นการทุจริตท่ีเยาวชนสามารถเป็นกระบอกเสียงใหก้บัสังคม และใหก้บัประเทศชาติไดใ้นช่องทางท่ีถูกตอ้ง  
๕.๘ เพื่อน าผลงานท่ีไดจ้ากการประกวดในรอบชิงชนะเลิศมาใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผา่นช่องทางต่างๆของ

มูลนิธิต่อตา้นการทุจริต กระทรวงวฒันธรรม เครือเจริญโภคภณัฑ ์และกลุ่มทรู ในการรณรงคต่์อตา้นการทุจริตต่อไป 

๖. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 
๖.๑ ผูส้มคัรตอ้งศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา, มธัยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)    

ทัว่ประเทศ 
๖.๒ ระดบัของการประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดบัดงัน้ี 

๖.๒.๑ ระดบัชั้นประถมศึกษา (ส่งการแสดงเขา้ประกวดไดโ้รงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม)  
๖.๒.๒ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) (ส่งการแสดงเขา้ประกวด

ไดโ้รงเรียนละไม่เกิน ๒ ทีม)      
    ๖.๓ ผู ้เข้าประกวดในแต่ละทีมท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู ้บริหารสถานศึกษารับรอง 
    ๖.๔ สมาชิกในทีมตอ้งอยูโ่รงเรียนเดียวกนัทั้งหมด 
    ๖.๕ สมาชิกในทีมมีไดไ้ม่เกิน  ๒๐ คน  
    ๖.๖ สมาชิกในทีมไม่สามารถคละระดบัชั้น ระหว่างประถมศึกษา, มธัยมศึกษา หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.)  เพื่อรวมทีมท าการแสดงได ้
 

/ ๗. เกณฑ์/ประเภท ... 
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๗. เกณฑ์/ ประเภทการประกวด 
 ๗.๑ การแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ หมายถึง การแสดงท่ีน าเอาศิลปวฒันธรรมพื้นบ้าน ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชน ชาติพนัธ์ุ มาสร้างสรรค์ใหม่ให้มีความน่าสนใจ มีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตสังคมปัจจุบนั 
และมีเน้ือหาบทร้อง ดนตรี การแสดง ท่ีมุ่งเน้นในการรณรงค์ต่อตา้นทุจริต โดยมีบทร้อง ท่าร า ดนตรี เคร่ืองแต่งกาย      
ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง แสดงอตัลกัษณ์วฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน การแสดงท่ีประยกุตส์ร้างสรรคข้ึ์นตอ้งค านึง
ขนบธรรมเนียม จารีต และค่านิยมของชุมชน 
 ๗.๒ ตวัอยา่งศิลปะการแสดงท่ีสามารถน ามาประยกุตส์ร้างสรรคแ์ยกตามภาค ดงัน้ี 
     -ภาคเหนือ อาทิ เพลง กล่อมเด็ก เพลงร้องเล่น เพลงแหล่ เพลงจ๊อย เพลงซอ เพลงค่าว กลองสะบดัชัย       
วงป่ีแน วงต่ึงโนง การฟ้อนร าตามประเพณี การละเล่นของกลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือศิลปะการแสดงพื้นบา้นอ่ืน ๆ 
 -ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาทิ หมอล า เพลงโคราช เพลงกนัตรึม ล าแคน ฟ้อนภูไท เซ้ิงต่าง ๆ บทกลอนล า 
การละเล่นดนตรีของชาติพนัธ์ุ กลุ่มชน หรือศิลปะการแสดงพื้นบา้นอ่ืน ๆ 
 -ภาคกลาง อาทิ บทร้องเพลงไทย บทเพลงล าตดั เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงร าวง เพลงเก่ียวขา้ว เพลงขอทาน 
แหล่ เพลงปฏิพากย ์ละครชาตรี ละครร า หรือการแสดงพื้นบา้นอ่ืน ๆ 
 -ภาคใต ้อาทิ เพลงเรือ โนรา หนงัตะลุง เพลงบอก ลิเกฮูลู ลิเกป่า เพลงรองเง็ง เพลงชาวเล หรือการแสดง
ศิลปะพื้นบา้นอ่ืน ๆ 
 ๗.๓ ความยาวของการแสดง ไม่เกิน ๓-๕ นาที 
 ๗.๔ จ านวนนกัแสดงไม่เกิน ๒๐ คน 
 ๗.๖ สามารถใชด้นตรีสด หรือ แบคก้ิงแทค็ (Backing track) ได ้

๘. การสมัครประกวด และการส่งผลงาน 
    ๘.๑  ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com หรือเฟซบุก๊ แฟนเพจ ‘ช่อสะอาดตา้นทุจริต’ 
    ๘.๒ การส่งผลงานเขา้ประกวดมีรายละเอียดดงัน้ี 

๘.๒.๑ ส่งผลงานการแสดงผา่นคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน ๓-๕ นาที  ประเภทไฟล์ mp4 (Full HD ๑,๙๒๐ x 
๑,๐๘๐) โดยแนบลิงคใ์หส้ามารถดาวน์โหลดได ้
๘.๒.๒ ส่งบทร้องท่ีแสดงในคลิปวิดีโอ โดยการพิมพ์เป็นตัวหนังสือเท่าน้ัน   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้
คณะกรรมการพิจารณาเป็นไฟล ์.PDF  
๘.๒.๓ ส่งบทบรรยายแนวความคิดของการแสดงไม่เกิน ๑ กระดาษ A4 โดยการพิมพ์เป็นตัวหนังสือเท่าน้ัน 
เป็นไฟล ์.PDF 
๘.๒.๔ ส่งใบสมคัร และหลกัฐานการศึกษาของสมาชิกในทีม เป็นไฟล ์.PDF 
๘.๒.๕ ส่งคลิปวิดีโอ, บทร้อง, บทบรรยายแนวความคิดของการแสดง พร้อมใบสมคัรและหลกัฐานการศึกษามา
ท่ี E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวนัอาทิตยท่ี์ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๕   
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมโทร. ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖ 

/ ๙. วธีิด าเนิน ... 

http://www.acf.or.th,/
http://www.trueplookpanya.com/
mailto:ppyactivities@trueplookpanya.com
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๙. วธีิด าเนินโครงการและหลกัเกณฑ์การจัดประกวด 
    ๙.๑ การประกวดรอบแรก 

๙.๑.๑  คณะกรรมการตดัสินรอบแรกประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต, กระทรวงวฒันธรรม, 
เครือเจริญโภคภณัฑ์, บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั(มหาชน), ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการแสดงฯ  และนักวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบา้นของไทย  

๙.๑.๒ การคดัเลือกรอบแรกมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
-การตดัสินผลงานการแสดงจะแยกประเภทระหว่างระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 
-การแสดงมีเน้ือหาชกัชวนให้ประชาชนร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต  
-การแสดงไม่มีเน้ือหาหรือถอ้ยค าท่ีหยาบคาย มีความหมายสองแง่สองง่าม หรือพาดพิงถึงบุคคล องคก์ร หรือสถาบนั

ให ้เกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง 
-ผลงานศิลปะไทยประยุกต์ท่ีจดัแสดง จะตอ้งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกมาใหม่ไม่ลอกเลียนแบบมาจากท่ีใด     

ทั้งท่าทางการร่ายร า เน้ือหาในค าร้อง, บทละคร, กาพย,์ กลอน ตอ้งแต่งข้ึนมาใหม่ทั้งหมด  
-การแสดงท่ีเป็นการแสดงท่ีผสมสานความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความร่วมสมัย ท่ีอ้างอิงจากการแสดงพื้นบ้าน       

โดยน าศิลปะการแสดงร่วมสมยัมาใช้เป็นช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ       
ทั้งลีลา ท่าร า การร้อง และการแต่งกาย ใหส้วยงามเหมาะสมกบัเน้ิอหา การด าเนินเร่ือง และเขา้กบัสังคมในยคุปัจจุบนั  

-การแสดงท่ีส่งมาเป็นคลิปวิดีโอในรอบแรก ตอ้งสามารถแสดงจริงได้ในรอบชิงชนะเลิศ โดยคณะกรรมการมิได้
คดัเลือกจากผลงานการถ่ายท าหรือการตดัต่อท่ีดีและสมบูรณ์ 

๙.๑.๓ คดัเลือกผลงานรอบแรก วนัท่ี ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ และประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลือกรอบแรก ในวนั
ศุกร์ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่ี www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com, และเฟซบุก๊แฟนเพจ ‘ช่อสะอาดตา้นทุจริต’ 
 ๙.๑.๔ คณะกรรมการจะคดัเลือกการแสดงท่ีผ่านรอบแรก ภาคละ ๖ ทีม จาก ๔ ภาค จากทั้ง ๒ ระดบั รวม ๔๘ ทีม    
เขา้สู่รอบท่ี ๒ ต่อไป (ระดบัประถมศึกษา ๒๔ ทีม และระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ๒๔ ทีม) 
โดยทีมท่ีผา่นรอบแรกจะไดรั้บทุนการศึกษาทีมละ ๕,๐๐๐ บาท ซ่ึงแบ่งการตดัสินตามภาคดงัน้ี 
         ภาคกลาง  ๒๖ จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ประจวบคีรีขนัธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จงัหวดั ไดแ้ก่  กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชยัภูมิ  นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย ์ มหาสาราคาม 
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ  
 ภาคเหนือ ๑๗ จงัหวดั ไดแ้ก่  ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่  ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทยั อุตรดิตถ ์อุทยัธานี 
 ภาคใต้  ๑๔ จงัหวดั ไดแ้ก่  กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง 
สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี   

/ ๙.๒ การประกวดรอบท่ี ๒ ... 
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    ๙.๒ การประกวดรอบที ่๒ 
 ๙.๒.๑ ทีมท่ีผา่นเขา้สู่รอบท่ี ๒  คณะกรรมการอาจจะมีการแนะน าให้ปรับปรุงแกไ้ขการแสดงของแต่ละทีมให้

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงทุกทีมจะตอ้งน าค าแนะน าจากคณะกรรมการไปปรับปรุงผลงานใหม่ให้เหมาะสม แลว้จดัการแสดง
พร้อมถ่ายคลิปการแสดงส่งกลบัมาให้คณะกรรมการพิจารณา อีกคร้ัง ส าหรับทีมท่ีไม่ไดรั้บค าแนะน า แต่ละทีมอาจ
ปรับปรุง และฝึกซ้อมการแสดงให้สมบูรณ์ดียิ่งข้ึน ก่อนถ่ายคลิปการแสดงส่งกลบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง 
ระหวา่งวนัท่ี ๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com 

๙.๒.๒ การคดัเลือกรอบท่ี ๒ จดัให้มีข้ึนในวนัท่ี ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตดัสินประกอบด้วย 
ผูท้รงคุณวุฒิจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต, กระทรวงวฒันธรรม เครือเจริญโภคภณัฑ์, บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด
(มหาชน), ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการแสดงฯ, ศิลปินแห่งชาติ และนกัวชิาการดา้นศิลปะการแสดงพื้นบา้นของไทย  

๙.๒.๓ โดยพิจารณาคดัเลือกผลงานการแสดงให้เหลือระดบัชั้นละ ๖ ทีม รวม ๑๒ ทีม จากทั้ง ๒ ระดบั เขา้สู่รอบ
ชิงชนะเลิศต่อไป โดยพิจารณาจากผลงานท่ีมีเน้ือหาต่อตา้นการทุจริตท่ีโดนใจ การแสดงท่ีงดงาม มีคุณภาพ มีความเป็น
ศิลปะร่วมสมยัท่ีโดดเด่น พร้อมทั้งผสมผสานความคิดสร้างสรรคแ์ละการประยุกตเ์ขา้กบัสังคมในยุคปัจจุบนั ตลอดทั้ง
ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย และมีความเหมาะสมส าหรับการแสดงรอบชิงชนะเลิศ  

๙.๒.๔ ทีมท่ีผา่นเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง ๒ ระดบั จ านวน ๑๒ ทีมจะไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนการประกวดทีมละ 
๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับน าไปพฒันาการแสดงในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

๙.๒.๕ ประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลือกเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่ี www.acf.or.th, 
www.trueplookpanya.com, และเฟซบุก๊แฟนเพจ ‘ช่อสะอาดตา้นทุจริต’ 

     ๙.๓ รอบชิงชนะเลศิ 
๙.๓.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษา และนกัเรียนผูแ้ทนทีมท่ีผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศของทั้ง ๒ ระดบัชั้น รวม ๑๒ ทีม ทั้งระดบั

ประถมศึกษา และระดบัระดบัชั้นมธัยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) จะไดเ้ขา้ร่วมอบรม
กบัผูเ้ช่ียวชาญ โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อมาให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาผลงานให้มีความสร้างสรรคแ์ละสอดคลอ้ง
กับเกณฑ์การตดัสิน  ตลอดทั้ งรับฟังค าแนะน าในการพฒันาผลงานให้สมบูรณ์ดียิ่งข้ึน โดยการอบรมจะจดัในวิถี           
‘นิวนอร์มอล’ (New Normal) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ทรู วีรูม (True Vroom) ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซ่ึง
ทีมใดท่ีไม่มีตวัแทนเขา้รับการอบรมจะถูกตัดสิทธ์ิในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

๙.๓.๒  เกณฑก์ารพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
-เน้ือหา ค าร้อง ต้องเป็นการแสดงชุดเดียวกับในคลิปวิดีโอ ท่ีส่งมาในรอบแรก แต่อนุญาตให้ปรับ
เพิ่มเติมเน้ือหาการแสดงหรือสร้างความน่าสนใจในการรณรงคต่์อตา้นการทุจริตไดต้ามความเหมาะสม 
-ในแต่ละทีมสามารถเลือกท่ีจะใชข้บัร้องสดหรือการบนัทึกเสียง ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการแสดง
ท่ีตอ้งการน าเสนอ ตลอดทั้งการการใช้ดนตรีประกอบการแสดง (Backing Track) ถา้ไม่ใช่ดนตรีท่ีแต่ง
หรือขบัร้องเอง ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิแลว้เท่านั้น 
 

/ -การแสดงพื้นบา้น ... 
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-การแสดงพื้นบา้นไทยประยุกตห์มายถึง การแสดงท่ีน าเอาศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชน ชาติพนัธ์ุ มาสร้างสรรคใ์หม่ให้มีความน่าสนใจ มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
สังคมปัจจุบนั และมีเน้ือหาบทร้อง ดนตรี การแสดง ท่ีมุ่งเนน้ในการรณรงคต่์อตา้นทุจริต โดยมีบทร้อง 
ท่าร า ดนตรี เคร่ืองแต่งกาย ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง แสดงอตัลกัษณ์วฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 
การแสดงท่ีประยกุตส์ร้างสรรคข้ึ์นตอ้งค านึงขนบธรรมเนียม จารีต และค่านิยมของชุมชน 
-เน้ือหาการแสดงสามารถชกัชวนให้ ประชาชนมาร่วมกนัต่อตา้นการทุจริต และไม่ขดัต่อขนบธรรม
เนียนประเพณีท่ีดีงามของไทย และไม่พาดพิงถึงบุคคล องค์กร หรือสถาบนัให้ เกิดความเสียหาย เสีย
ช่ือเสียง 

๙.๓.๓  ขั้นตอนการประกวด 
-ผูเ้ขา้ประกวดพูดน าเสนอแนวคิดในการสร้างสรรคก์ารแสดงชุดน้ีไม่เกิน ๒ นาที 
-จดัการแสดงในเวลา ๓-๕ นาที บนเวทีต่อหนา้คณะกรรมการ 
-คณะกรรมการซกัถาม ๕ นาที 

  -คณะกรรมการจะพิจารณาใหค้ะแนนจากการแสดงต่อหนา้คณะกรรมการเท่านั้น 
  -พิธีมอบรางวลั 
   (การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด) 

๙.๓.๔ คณะกรรมการร่วมตดัสินรอบชิงชนะเลิศประกอบดว้ย จากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต, กระทรวงวฒันธรรม 
เครือเจริญโภคภัณฑ์  บ ริษัท  ทรู คอร์ปอเรชั่น  จ  ากัด(มหาชน ), ศิลปินแห่งชาติ  และนักวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบา้นของไทย ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(โรงเล็ก) 
กรุงเทพมหานคร 

๑๐. รางวลัการประกวดรวมทั้งส้ิน ๖๘๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.๑ ระดับประถมศึกษา  

รางวลัชนะเลศิ 
-ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต  
-ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่๑  
-ถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

/ รางวลัรองชนะเลิศ ... 
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รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่๒  
-ถว้ยเกียรติยศ จากกระทรวงวฒันธรรม   
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
รางวลัชมเชย (๓ รางวลั) 
-ถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๒ ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.)  
รางวลัชนะเลศิ 
-ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต  
-ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่๑  
-ถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดับที ่๒  
-ถว้ยเกียรติยศ จากกระทรวงวฒันธรรม   
-เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
รางวลัชมเชย (๓ รางวลั) 
-ถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-เกียรติบตัรของมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
-ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๓ รางวลัส าหรับทมีทีผ่่านเข้ารอบแรก ๔๘ ทมี 
ทั้ ง ๒ ระดับชั้ น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
-ทุนสนบัสนุน ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท 
 

/ ๑๐.๔ รางวลัส าหรับ ... 



๘ 
 

๑๐.๔ รางวลัส าหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ๑๒ ทมี 
ทั้ ง ๒ ระดับชั้ น ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
-ทุนสนบัสนุน ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๕ รางวลัขวญัใจมหาชน (Popular Vote) 
คณะกรรมการจะนบัคะแนนโหวตจากประชาชนท่ีช่ืนชอบการแสดงนั้นๆ โดยนบัคะแนนรวมจากการแสดง

ทั้ง ๔ ภาคและรวมทุกระดบัชั้น จ านวนรางวลั ๑ รางวลั ซ่ึงพิจารณาการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จากผลรวมของ
การนับคะแนนจากการลงคะแนนผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR code) ภายในเวลาท่ีก าหนด ณ วนัถ่ายทอดสด การ
ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ 

 หมายเหตุ : การลงคะแนนผ่านระบบคิวอาร์โคด้ (QR code) สามารถลงคะแนนไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง แต่
จะตอ้งอยูภ่ายในเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น 

 -ถว้ยเกียรติยศ ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
 -เกียรติบตัรจากมูลนิธิต่อตา้นการทุจริต   
 -ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. ระยะเวลาการจัดงาน  

 ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพืน้บ้านไทยประยุกต์’ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
-แถลงข่าวเปิดตวัโครงการ    วนัจนัทร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
-เปิดรับผลงาน     วนัท่ี ๑ กรกฎาคม - ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๕ 
-ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ฯ วนัท่ี ๘ กรกฎาคม - ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๕ 
-กิจกรรมแนะน าการเขา้ประกวด ฯ   วนัพฤหสับดีท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
-ปิดรับผลงาน     วนัอาทิตยท่ี์ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๕ 
-คดัเลือกผลงานรอบแรก     วนัท่ี ๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
-ประกาศผลผูผ้า่นการคดัเลือกรอบแรก   วนัศุกร์ท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
-ส่งคลิปวดีิโอท่ีปรับใหม่ใหค้ณะกรรมการ  วนัท่ี ๖ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  
-คดัเลือกผลงานรอบท่ีสอง    วนัท่ี ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
-ประกาศผลผูผ้า่นเขา้สู่รอบชิงชนะเลิศ  วนัจนัทร์ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
-กิจกรรมอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญ ฯ   วนัองัคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
-ซอ้มใหญ่การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  วนัองัคารท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 
-การประกวดรอบชิงชนะเลิศ   วนัพุธท่ี ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 


