โครงการสื่อสร+างสรรค,คุณธรรม อวอร,ด ป5 2563
(Moral Media Awards 2020)

กรอบแนวคิด
คณะกรรมการปฏิ ร ู ป ประเทศด0 า นวั ฒ นธรรม กี ฬ า แรงงาน และการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย@
ได0ตระหนักถึงสภาพปHญหาด0านคุณธรรมของสังคมไทยในปHจจุบัน การเห็นตPางทางความคิด ของคนตPางชPวงวัย
ที ่ ปรากฏในสั งคมไทยขณะนี ้ สP วนหนึ ่ งเปT นผลมาจากการสร0 างสมประสบการณ@ การเรี ยนรู 0 ประวั ติ ศาสตร@
การซึมซับวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ บุคคลที่เปTนแบบอยPางควรคPาแกPการยกยPองในอดีตที่สร0าง
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
เผยแพรPขยายผลในกลุPมเป^าหมายตPาง 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
ด0านคุณธรรมที่สPงผลกระทบตPอจิตสำนึกและเกิดประโยชน@ตPอสังคมสPวนรวมอยPางกว0างขวาง
2. เพื่อเผยแพรP ขยายผลสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมในรูปแบบตPาง ๆ ให0ประชาชนทุกชPวงวัยได0รับรู0 เข0าใจ
และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด0านตPาง ๆ ตPอไป
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กระบวนการดำเนินงาน
การคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@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 ที่มุPงเน0นให0ผู0รับรู0สื่อมีพฤติกรรมด0านคุณธรรมหรือวิถี
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย แบPงประเภทตPาง ๆ 9 ประเภท ตามหลักเกณฑ@ ดังตPอไปนี้
1. ประเภท “สื่อสร2างสรรค3คุณธรรม” ที่คัดเลือกและประกาศยกยXอง จำนวน 9 ประเภท ได0แกP
1.1 ประเภทละคร คื อ เปT นการแสดงที ่ เ กิ ดขึ ้ นจากการนำภาพ ประสบการณ@ เหตุ การณ@ ตP าง ๆ
ที่เกิดขึ้น และจินตนาการ มานำเสนอเปTนเรื่องราวให0แกPผู0ชม โดยมีตัวละครหรือบทบาทของตัวละครเปTนผู0สื่อ
ความหมาย ที่สื่อสะท0อนหรือกระตุ0น สร0างจิตสำนึกด0านคุณธรรม ที่ไมPขัดตPอศีลธรรมจริยธรรม
1.2 ประเภทภาพยนตร@ คือ ภาพยนตร@ที่ฉายในโรงภาพยนตร@ ระหวPางปb 2562 – 2563 ความยาว
ไมPต่ำกวPา 60 นาที
1.3 ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรPทางโซเซียลมีเดีย คือ คลิปวิดีโอสั้นที่ผลิตโดยบุคคลหรือคณะ
บุ ค คล ความยาวไมP เ กิ น 10 นาที โดยไมP ไ ด0 ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค@ เ พื ่ อ การโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ@ ท างธุ ร กิ จ
ซึ่งเผยแพรPแล0วในปb 2562 - 2563 ผPานสื่อสังคมออนไลน@ อาทิ Facebook YouTube Tiktok ฯลฯ
1.4 ประเภทโฆษณา คือ ชิ้นงานสื่อหลากหลายรูปแบบ ที่มีวัตถุประสงค@เพื่อสื่อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ@ องค@กร หนPวยงาน เพื่อประโยชน@ทางธุรกิจ ภาพลักษณ@องค@กร และสร0างคุณคPารPวมทางสังคม
โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม และได0เผยแพรPทางสื่อหลัก สื่อออนไลน@แล0ว
1.5 ประเภทบทเพลง คือ ถ0อยคำที่นักประพันธ@เรียงร0อย หรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด0วยเนื้อร0อง
ทำนอง จั งหวะ ทำให0 เกิ ดความไพเราะ สร0 างความเพลิ ดเพลิ นให0 แกP ผู 0 ฟH ง และสื ่ อความหมายผP านบทเพลง
ที่เผยแพรPในปb 2562 - 2563
1.6 ประเภทรายการวิทยุ คือ รายการวิทยุสื่อสร0างสรรค@คุณธรรม ที่นำเสนอผPานสื่อสาธารณะ
ทุกชPองทาง ที่มีเนื้อหาเพื่อประโยชน@ในการรับรู0ตPอสังคม ชPวยเหลือ เกื้อกูล แบPงปHนด0วยจิตอาสา เพื่อสร0างคPานิยม
ในการสPงเสริมคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม โดยยึดประโยชน@สาธารณะ และ การเปTนแบบอยPางที่ดีแกPสังคม
1.7 ประเภทรายการโทรทัศน@ คือ การคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 ประเภท
รายการโทรทัศน@ พิจารณาเฉพาะ รายการโทรทัศน@ 6 ประเภท ดังนี้ รายการสPงเสริมความรู0 ความเข0าใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย, รายการสP งเสริ มการศึ กษา จริ ยธรรม ศิ ลปะ วั ฒนธรรม, รายการให0 ค วามรู0
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ความเข0าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล0อม, รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว,
รายการท0องถิ่น และรายการวิทยาศาสตร@และสุขภาพ
1.8 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ@ คือ การคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ@
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะสื่อวรรณกรรม (นวนิยาย และเรื่องสั้น) ประจำปb 2562 - 2563
1.9 ประเภทสื่อดิจิทัล คือ ผลงานสื่อที่มีวัตถุประสงค@ในการผลิตเพื่อสPงเสริมคุณธรรม ในด0านตPาง ๆ
เชPน ความกตัญŠู จิตอาสา มีวินัยการอยูPรPวมกัน หรือการให0ความรู0เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
เผยแพรPครั้งแรกในระหวPางปb 2562 - 2563 โดยใช0สื่อดิจิทัลเปTนชPองทางหลัก ได0แกP โซเชียลมีเดีย เว็บไซต@
แอปพลิเคชัน เทPานั้น และมีการดำเนินการอยPางตPอเนื่อง มีการตอบรับที่ดีจากสังคม จะมีการคัดเลือกผลงาน
จากหมวดหมู P เชP น บทความ บล็ อ ก ภาพอิ น โฟกราฟ‹ ก (Graphic) โมชั ่ น กราฟ‹ ก (Motion Graphic)
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เกม และแอปพลิเคชัน
2. คุณสมบัติของสื่อสร2างสรรค3
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
กระตุ0นจิตสำนึกด0านคุณธรรมของผู0รับสื่อในกลุPมตPาง ๆ ตามประเภท/บริบทของสื่อ
3. หลักเกณฑ3การคัดเลือก
3.1 เปTนสื่อสร0างสรรค@คุณธรรม ที่มีเนื้อหาแงPมุมเกี่ยวข0องด0านคุณธรรม หรือสื่อสารเพื่อกระตุ0น
จิตสำนึกด0านคุณธรรม สPงเสริมให0ผู0รับรู0มีพฤติกรรมด0านคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหรือคุณธรรมอื่น ๆ
3.2 เปTนสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมประเภทตPาง ๆ ที่มีการเผยแพรPในสื่อชPองทางตPาง ๆ แล0วภายในปb
2562 - 2563
3.3 เปTนสื่อที่ไมPขัดตPอศีลธรรม จริยธรรม ไมPสื่อถึงการยุยง ปลุกปHYน หรือเปTนการละเมิดตPอผู0อื่น และ
ไมPมีความเกี่ยวข0องกับการเมืองโดยตรง
3.4 รายละเอียดเกณฑ@การพิจารณาอื่น ๆ ให0เปTนไปตามความเห็นหรือมติของคณะทำงานคัดเลือก
สื่อสร0างสรรค@แตPละประเภทกำหนด
4. การตัดสิน
4.1 คณะทำงานอำนวยการโครงการสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 จะมีการตรวจสอบ
ข0อเท็จจริงตามเกณฑ@ และหลังจากนั้นการตัดสินของคณะกรรมการถือเปTนที่สิ้นสุด
4.2 การตัดสินของคณะทำงานอำนวยการโครงการสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 ถือเปTน
ที่สิ้นสุด
5. วิธีการ/ชXองทางการค2นหา/เสนอชื่อผลงาน
5.1 บุคคล หนPวยงาน องค@กร กลุPมคน ชมรม สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถเสนอชื่อผลงาน
ที่ตามหลักเกณฑ@และแบบฟอร@มที่กำหนด
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5.2 ระบุบุคคลหรือหนPวยงาน พร0อมที่อยูPของผู0ที่เสนอเพื่อให0ติดตPอกลับได0
5.3 คณะทำงานคัดเลือกสื่อสร0างสรรค@คุณธรรมอวอร@ด ปb 2563 สามารถค0นหา และเสนอชื่อ เพื่อ
เข0าสูPกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ@ได0
5.4 ผลงานที่เสนอชื่อและได0รับการคัดเลือก ต0องได0รับการยินยอมจากเจ0าของผลงาน
6. รางวัล/สิ่งที่ประชาชนจะได2รับ
6.1 ผลงานที่ได0รับการคัดเลือกแตPละประเภท
- ได0รับการยกยPองจาก ศูนย@คุณธรรม (องค@การมหาชน) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร0างสรรค@ กระทรวงวัฒนธรรม
- ได0รับโลPเกียรติคุณ
- รวบรวมเรื่องราวจัดทำเปTนสื่อ เพื่อการเผยแพรPขยายผลตPอสาธารณะผPานชPองทางตPาง ๆ
- สร0างขวัญกำลังใจโดยประสาน/แจ0ง/สPงตPอผลไปยังหนPวยงาน ต0นสังกัดหรือหนPวยที่เกี่ยวข0องกับ
บุคคลนั้น เพื่อรับทราบตPอไป
ชXองทางการสื่อสาร
สื่อสารเผยแพรPทางเว็บไซต@ของ ศูนย@คุณธรรม (องค@การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการ
จั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ถนนวิ ภ าวดี ร ั ง สิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ ง เทพมหานคร 10400
โทรศัพท@ 02 644 9900 โทรสาร 02 644 9901 เว็บไซต@ www.moralcenter.or.th
และเผยแพรPผPานชPองทางสื่อสาร เว็บไซต@ของศูนย@คุณธรรม (องค@การมหาชน) และสำนักงานกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร0างสรรค@ กระทรวงวัฒนธรรม และหนPวยงานความรPวมมืออื่น ๆ
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