
 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
เรื่อง การประกวด “ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม” 

ระดับภูมิภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
------------------ 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ให้การสนับสนุนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดการแสดง “ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรม” ตามโครงการการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมต้านทุจริต โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์
ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยเป็นส่ือกลาง ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบหมายให้ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา เป็นผู้รับผิดชอบจัดการประกวดการแสดงระดับภูมิภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีข้อก าหนด 
และรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้ 

หลักเกณฑ์การประกวด “ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม” ระดับภูมิภาค 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑. ลักษณะการประกวด 
 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ต้องเป็นเพลงท่ีประพันธ์บทร้อง และประพันธ์ หรือเรียบเรียงท านองเพลงขึ้นใหม่       
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริต พร้อม
ท้ังสร้างสรรค์ลีลาท่าร าหรือท่าเต้น และการแต่งกายท่ีสอดคล้องกับท่วงท านองเพลง และบทร้อง สะท้อนบริบท และ            
อัตลักษณ์ในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน ๗ นาที  

๒. รายละเอียดการสมัครและส่งวีดีทัศน์ 
๒.๑ ผู้สมัครท่ีสนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ในนาม สถานศึกษา หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 

และประชาชนท่ัวไป ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ สามารถสมัครได้ท่ี วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

๒.๒ ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดได้ท่ี http://cdanr.bpi.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลผู้สมัคร
ให้ถูกต้องเรียบร้อย 

http://cdanr.bpi.ac.th/


๒ 

 
 ๒.๓ ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและผลงาน บันทึกภาพและเสียงการแสดงท่ีมีความคมชัด (บันทึกลงในแผ่น VCD 
หรือ DVD) พร้อมเอกสารแสดงค าอธิบายการแสดง (ช่ือชุดการแสดง แนวคิด และรูปแบบ) ไม่เกิน ๑ หน้า A ๔ 
ท้ังหมดจ านวน ๒ ชุด 
 ๒.๔ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานวีดีทัศน์ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ถึงวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ ถนนมิตรภาพ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐ 
วงเล็บมุมซองด้านล่างขวา การประกวดการแสดง”ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริตฯ” ภายในวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. (กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จะพิจารณาจากวันท่ีประทับตรา
ไปรษณีย์) 

๓. รายละเอียดการประกวดระดับภูมิภาค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก จ านวน ๓ รางวัล ภายในวันท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๖๑ 
 ๓.๒ ผลงาน ท่ี ผ่านการคัดเ ลือก ๒ อันดับสูงสุด คือ รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑                              
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เสนอรายช่ือต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศต่อไป 
 ๓.๓ ระยะเวลาด าเนินงาน 
  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  เปิดรับสมัคร 
  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  วันสุดท้ายของการรับสมัคร 
  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการพิจารณา รอบที่ ๑ จากวีดีทัศน์ 
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  ประกาศผลการพิจารณา รอบที่ ๑ ท่ี http://cdanr.bpi.ac.th  

   และfacebook งานประชาสัมพันธ์ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการตัดสินการประกวด รอบที่ ๒ จากการประกวด  
                                                   ณ โรงละครวังหน้า และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
                                                   ระดับประเทศ 
  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  ประกาศผลการพิจารณา รอบที่ ๑ http://cdanr.bpi.ac.th  

   และfacebook งานประชาสัมพันธ์ ต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป  

๔. รางวัลการประกวดระดับภูมิภาค 
 ก) รางวัลชนะเลิศ จ านวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ข) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จ านวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ค) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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๓ 

 
๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ๐ ๔๔๔๖ ๕๑๕๒ 
 อ.พิเชษฐ์  อ่อนส าลี  ๐๙๓๓๕๖๑๔๙๓ 
 อ.วิลาวัณย์  อ่วมอุไร  ๐๘๑๗๖๐๒๒๘๔       
    

       ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  
             
 
 

 

(นายพิเชษฐ์ อ่อนส าลี) 
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 


