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โครงการสื่อสร+างสรรค,คุณธรรม อวอร,ด ป5 2563  

(Moral Media Awards 2020) 
 

กรอบแนวคิด      
 

คณะกรรมการปฏิร ูปประเทศด0านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย@                    

ได0ตระหนักถึงสภาพปHญหาด0านคุณธรรมของสังคมไทยในปHจจุบัน การเห็นตPางทางความคิด ของคนตPางชPวงวัย       

ที ่ปรากฏในสังคมไทยขณะนี้ สPวนหนึ ่งเปTนผลมาจากการสร0างสมประสบการณ@ การเรียนรู 0ประวัติศาสตร@              

การซึมซับวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ บุคคลที ่เปTนแบบอยPางควรคPาแกPการยกยPองในอดีตที ่สร0าง             

แรงบันดาลใจให0กับอนุชนคนรุPนหลัง และการเข0าถึงข0อมูลระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร การเลือกบริโภคสื่อที่มี

ลักษณะการยุยง ปลุกปHYน ให0ข0อมูลบิดเบือนจากความเปTนจริง จนทำให0เกิดปHญหาข0อขัดแย0ง ความเห็นตPาง 

ชPองวPางระหวPางวัย ตั้งแตPระดับครอบครัว หมูPบ0าน ชุมชน จนถึงสังคมสPวนรวม และเห็นวPาหนPวยงานที่เกี่ยวข0อง       

ในการสPงเสริมคุณธรรมและสื่อสร0างสรรค@ได0แกP ศูนย@คุณธรรม(องค@การมหาชน) กรมสPงเสริมวัฒนธรรม และ

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร0างสรรค@ ซึ่งเปTนหนPวยงานภายใต0กระทรวงวัฒนธรรม และหนPวยงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข0องด0านการผลิตสื่อควรเข0ามามีบทบาทสนับสนุนการผลิตและสร0างสรรค@สื่อที่มีเนื้อหาเปTนการ

สPงเสริม ปลุกจิตสำนึกด0านคุณธรรมเผยแพรPให0ประชาชนทุกชPวงวัยได0รับรู0และเลือกชมสื่อที่ดี และนำไปสPงตPอ

เผยแพรPขยายผลในกลุPมเป̂าหมายตPาง ๆ ได0อยPางกว0างขวาง   

ศูนย@คุณธรรม(องค@การมหาชน) กรมสPงเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร0างสรรค@ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด0านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย@ ได0จัดให0มีโครงการสื่อสร2างสรรค3คุณธรรมอวอร3ด ป9 2563 (Moral Media Awards 2020) 

ประเภทละคร  ภาพยนตร3 คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรXทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการ

โทรทัศน3 สื่อสิ่งพิมพ3และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข2องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด2านคุณธรรม เพื่อประกาศ       

ยกยPอง ให0รางวัลบุคคล หนPวยงานที่ผลิต และนำแงPมุมที่เกี่ยวข0องด0านคุณธรรมที่สPงผลกระทบตPอจิตสำนึกและ   

เกิดประโยชน@ตPอสังคมสPวนรวมอยPางกว0างขวาง มาเผยแพรPขยายผลในสื่อรูปแบบตPาง ๆ ให0ประชาชนทุกชPวงวัย      

ได0รับรู0 เข0าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด0านตPาง ๆ ตPอไป   
 

วัตถุประสงค3    
 

1. เพื่อค0นหา ยกยPอง ให0รางวัลบุคคล หนPวยงานที่ผลิตสื่อหรือรายการสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมที่เกี่ยวข0อง

ด0านคุณธรรมท่ีสPงผลกระทบตPอจิตสำนึกและเกิดประโยชน@ตPอสังคมสPวนรวมอยPางกว0างขวาง  

2. เพื่อเผยแพรP ขยายผลสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมในรูปแบบตPาง ๆ ให0ประชาชนทุกชPวงวัยได0รับรู0 เข0าใจ 

และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด0านตPาง ๆ ตPอไป   
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กระบวนการดำเนินงาน      
          

การคัดเลือกสื ่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทละคร  

ภาพยนตร@ คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรPทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ โทรทัศน@ สื่อสิ่งพิมพ@ และ       

สื่อดิจิทัล สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข0องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด0านคุณธรรม เพื่อประกาศยกยPอง ให0รางวัลบุคคล 

หนPวยงานที่ผลิต และนำแงPมุมที่เกี่ยวข0องด0านคุณธรรมที่สPงผลกระทบตPอจิตสำนึกและเกิดประโยชน@ตPอสังคม

สPวนรวมอยPางกว0างขวาง 
 

ประเภทและหลักเกณฑ3การคัดเลือกและประกาศยกยXอง      
 

การคัดเลือกผลงาน “สื่อสร0างสรรค@คุณธรรม” หมายถึง สื่อที่มีแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการถPายทอด 

นำเสนอสูPสาธารณะที่แสดงถึงการสPงเสริมคุณธรรม ที่มุ Pงเน0นให0ผู 0รับรู 0สื ่อมีพฤติกรรมด0านคุณธรรมหรือวิถี

วัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย แบPงประเภทตPาง ๆ 9 ประเภท ตามหลักเกณฑ@ ดังตPอไปน้ี  

      1. ประเภท “ส่ือสร2างสรรค3คุณธรรม” ท่ีคัดเลือกและประกาศยกยXอง จำนวน 9 ประเภท ได0แกP 

    1.1 ประเภทละคร คือ เปTนการแสดงที ่เกิดขึ ้นจากการนำภาพ ประสบการณ@ เหตุการณ@ตPาง ๆ              

ที่เกิดขึ้น และจินตนาการ มานำเสนอเปTนเรื่องราวให0แกPผู0ชม โดยมีตัวละครหรือบทบาทของตัวละครเปTนผู0ส่ือ

ความหมาย ท่ีส่ือสะท0อนหรือกระตุ0น สร0างจิตสำนึกด0านคุณธรรม ท่ีไมPขัดตPอศีลธรรมจริยธรรม  

    1.2 ประเภทภาพยนตร@ คือ ภาพยนตร@ที่ฉายในโรงภาพยนตร@ ระหวPางปb 2562 – 2563 ความยาว       

ไมPต่ำกวPา 60 นาที 

    1.3 ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรPทางโซเซียลมีเดีย คือ คลิปวิดีโอสั้นที่ผลิตโดยบุคคลหรือคณะ

บุคคล ความยาวไมPเกิน 10 นาที โดยไมPได0มีว ัตถุประสงค@เพื ่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ@ทางธุรกิจ                

ซ่ึงเผยแพรPแล0วในปb 2562 - 2563 ผPานส่ือสังคมออนไลน@ อาทิ Facebook YouTube Tiktok ฯลฯ 

     1.4 ประเภทโฆษณา คือ ชิ ้นงานสื ่อหลากหลายรูปแบบ ที ่มีวัตถุประสงค@เพื ่อสื ่อสารการตลาด            

ของผลิตภัณฑ@ องค@กร หนPวยงาน เพื่อประโยชน@ทางธุรกิจ ภาพลักษณ@องค@กร และสร0างคุณคPารPวมทางสังคม         

โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม และได0เผยแพรPทางส่ือหลัก ส่ือออนไลน@แล0ว 

     1.5 ประเภทบทเพลง คือ ถ0อยคำที่นักประพันธ@เรียงร0อย หรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด0วยเนื้อร0อง 

ทำนอง จังหวะ ทำให0เกิดความไพเราะ สร0างความเพลิดเพลินให0แกPผู 0ฟHง และสื ่อความหมายผPานบทเพลง               

ท่ีเผยแพรPในปb 2562 - 2563   

     1.6 ประเภทรายการวิทยุ คือ รายการวิทยุสื ่อสร0างสรรค@คุณธรรม ที่นำเสนอผPานสื่อสาธารณะ             

ทุกชPองทาง ที่มีเนื้อหาเพื่อประโยชน@ในการรับรู0ตPอสังคม ชPวยเหลือ เกื้อกูล แบPงปHนด0วยจิตอาสา เพื่อสร0างคPานิยม

ในการสPงเสริมคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม โดยยึดประโยชน@สาธารณะ และ การเปTนแบบอยPางท่ีดีแกPสังคม 

     1.7 ประเภทรายการโทรทัศน@ คือ การคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 ประเภท

รายการโทรทัศน@ พิจารณาเฉพาะ รายการโทรทัศน@ 6 ประเภท ดังนี้ รายการสPงเสริมความรู0 ความเข0าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย, รายการสPงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม, รายการให0ความรู0           
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ความเข0าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล0อม, รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว, 

รายการท0องถ่ิน และรายการวิทยาศาสตร@และสุขภาพ  

     1.8 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ@ คือ การคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ@ 

พิจารณาคัดเลือกเฉพาะส่ือวรรณกรรม (นวนิยาย และเร่ืองส้ัน) ประจำปb 2562 - 2563 

     1.9 ประเภทสื่อดิจิทัล คือ ผลงานสื่อที่มีวัตถุประสงค@ในการผลิตเพื่อสPงเสริมคุณธรรม ในด0านตPาง ๆ 

เชPน ความกตัญ�ู จิตอาสา มีวินัยการอยูPรPวมกัน หรือการให0ความรู0เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

เผยแพรPครั ้งแรกในระหวPางปb 2562 - 2563 โดยใช0สื ่อดิจิทัลเปTนชPองทางหลัก ได0แกP โซเชียลมีเดีย เว็บไซต@         

แอปพลิเคชัน เทPานั้น และมีการดำเนินการอยPางตPอเนื่อง มีการตอบรับที่ดีจากสังคม จะมีการคัดเลือกผลงาน       

จากหมวดหม ู P  เช Pน บทความ บล ็อก ภาพอ ินโฟกราฟ �ก (Graphic) โมช ั ่นกราฟ �ก (Motion Graphic) 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง เกม และแอปพลิเคชัน 

2. คุณสมบัติของส่ือสร2างสรรค3      

    2.1 เปTนสื่อสร0างสรรค@ประเภทละคร ภาพยนตร@ คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรPทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา     

บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน@ สื่อสิ่งพิมพ@ และสื่อดิจิทัล ที่มีการผลิตและเผยแพรPผPานชPองทางสื่อตPาง ๆ 

ในชPวงปb 2562 – 2563 (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563)  

    2.2 เปTนสื่อสร0างสรรค@ที่มีเนื้อหา บท เรื่องราว ที่สื่อความหมายสื่อสะท0อนด0านคุณธรรมตPาง ๆ ที่เปTนการ

กระตุ0นจิตสำนึกด0านคุณธรรมของผู0รับส่ือในกลุPมตPาง ๆ ตามประเภท/บริบทของส่ือ 

3. หลักเกณฑ3การคัดเลือก  

    3.1 เปTนสื่อสร0างสรรค@คุณธรรม ที่มีเนื ้อหาแงPมุมเกี่ยวข0องด0านคุณธรรม หรือสื่อสารเพื่อกระตุ0น

จิตสำนึกด0านคุณธรรม สPงเสริมให0ผู0รับรู0มีพฤติกรรมด0านคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหรือคุณธรรมอ่ืน ๆ  

     3.2 เปTนสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมประเภทตPาง ๆ ที่มีการเผยแพรPในสื่อชPองทางตPาง ๆ แล0วภายในปb 

2562 - 2563 

    3.3 เปTนสื่อที่ไมPขัดตPอศีลธรรม จริยธรรม ไมPสื่อถึงการยุยง ปลุกปHYน หรือเปTนการละเมิดตPอผู0อื่น และ   

ไมPมีความเก่ียวข0องกับการเมืองโดยตรง  

    3.4 รายละเอียดเกณฑ@การพิจารณาอื่น ๆ ให0เปTนไปตามความเห็นหรือมติของคณะทำงานคัดเลือก       

ส่ือสร0างสรรค@แตPละประเภทกำหนด  

4. การตัดสิน 

     4.1 คณะทำงานอำนวยการโครงการสื ่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 จะมีการตรวจสอบ

ข0อเท็จจริงตามเกณฑ@ และหลังจากน้ันการตัดสินของคณะกรรมการถือเปTนท่ีส้ินสุด 

    4.2 การตัดสินของคณะทำงานอำนวยการโครงการสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 ถือเปTน         

ท่ีส้ินสุด 

5. วิธีการ/ชXองทางการค2นหา/เสนอช่ือผลงาน  

    5.1 บุคคล หนPวยงาน องค@กร กลุPมคน ชมรม สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถเสนอชื่อผลงาน      

ท่ีตามหลักเกณฑ@และแบบฟอร@มท่ีกำหนด 
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    5.2 ระบุบุคคลหรือหนPวยงาน พร0อมท่ีอยูPของผู0ท่ีเสนอเพ่ือให0ติดตPอกลับได0 

    5.3 คณะทำงานคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 สามารถค0นหา และเสนอชื่อ เพ่ือ     

เข0าสูPกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ@ได0 

    5.4 ผลงานท่ีเสนอช่ือและได0รับการคัดเลือก ต0องได0รับการยินยอมจากเจ0าของผลงาน  

6. รางวัล/ส่ิงท่ีประชาชนจะได2รับ   

    6.1 ผลงานท่ีได0รับการคัดเลือกแตPละประเภท 

         - ได0รับการยกยPองจาก ศูนย@คุณธรรม (องค@การมหาชน) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร0างสรรค@ กระทรวงวัฒนธรรม 

          - ได0รับโลPเกียรติคุณ 

          - รวบรวมเร่ืองราวจัดทำเปTนส่ือ เพ่ือการเผยแพรPขยายผลตPอสาธารณะผPานชPองทางตPาง ๆ  

          - สร0างขวัญกำลังใจโดยประสาน/แจ0ง/สPงตPอผลไปยังหนPวยงาน ต0นสังกัดหรือหนPวยที่เกี่ยวข0องกับ

บุคคลน้ัน เพ่ือรับทราบตPอไป 
 

ชXองทางการส่ือสาร 

สื่อสารเผยแพรPทางเว็บไซต@ของ ศูนย@คุณธรรม (องค@การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400           

โทรศัพท@ 02 644 9900 โทรสาร 02 644 9901 เว็บไซต@ www.moralcenter.or.th  

และเผยแพรPผPานชPองทางสื่อสาร เว็บไซต@ของศูนย@คุณธรรม (องค@การมหาชน) และสำนักงานกองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร0างสรรค@ กระทรวงวัฒนธรรม และหนPวยงานความรPวมมืออ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 




