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โครงการสื่อสร+างสรรค,คุณธรรม อวอร,ด ป5 2563  

(Moral Media Awards 2020) 

 

กรอบแนวคิด      
 

คณะกรรมการปฏิร ูปประเทศด2านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยA                    

ได2ตระหนักถึงสภาพปIญหาด2านคุณธรรมของสังคมไทยในปIจจุบัน การเห็นตQางทางความคิด ของคนตQางชQวงวัย       

ที ่ปรากฏในสังคมไทยขณะนี้ สQวนหนึ ่งเปUนผลมาจากการสร2างสมประสบการณA การเรียนรู 2ประวัติศาสตรA              

การซึมซ ับว ิถ ีว ัฒนธรรมที ่ด ีงามของบรรพบุร ุษ บ ุคคลที ่ เปUนแบบอยQางควรคQาแกQการยกยQองในอดีต                         

ที่สร2างแรงบันดาลใจให2กับอนุชนคนรุQนหลัง และการเข2าถึงข2อมูลระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร การเลือกบริโภคส่ือ 

ที่มีลักษณะการยุยง ปลุกปIZน ให2ข2อมูลบิดเบือนจากความเปUนจริง จนทำให2เกิดปIญหาข2อขัดแย2ง ความเห็นตQาง 

ชQองวQางระหวQางวัย ตั้งแตQระดับครอบครัว หมูQบ2าน ชุมชน จนถึงสังคมสQวนรวม และเห็นวQาหนQวยงานที่เกี่ยวข2อง       

ในการสQงเสริมคุณธรรมและสื่อสร2างสรรคA ได2แกQ ศูนยAคุณธรรม(องคAการมหาชน) และสำนักงานกองทุนพัฒนาส่ือ

ปลอดภัยและสร2างสรรคA ซึ ่งเปUนหนQวยงานภายใต2กระทรวงวัฒนธรรม และหนQวยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข2อง               

ด2านการผลิตสื่อควรเข2ามามีบทบาทสนับสนุนการผลิตและสร2างสรรคAสื่อที่มีเนื้อหาเปUนการสQงเสริม ปลุกจิตสำนึก

ด2านคุณธรรมเผยแพรQให2ประชาชนทุกชQวงวัยได2รับรู 2และเลือกชมสื ่อที ่ดี และนำไปสQงตQอเผยแพรQขยายผล               

ในกลุQมเป_าหมายตQาง ๆ ได2อยQางกว2างขวาง   

ศูนยAคุณธรรม (องคAการมหาชน) สำนักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร2างสรรคA กระทรวงวัฒนธรรม 

และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด2านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยA ได2จัดให2มี

โครงการสื่อสร2างสรรค3คุณธรรมอวอร3ด ป9 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทละคร ภาพยนตร3 

คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรXทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน3 สื่อสิ่งพิมพ3และ      

สื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข2องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด2านคุณธรรม เพื่อประกาศยกยQอง ให2รางวัลบุคคล 

หนQวยงานที่ผลิต และนำแงQมุมที่เกี่ยวข2องด2านคุณธรรมที่สQงผลกระทบตQอจิตสำนึกและเกิดประโยชนAตQอสังคม

สQวนรวมอยQางกว2างขวาง มาเผยแพรQขยายผลในสื่อรูปแบบตQาง ๆ ให2ประชาชนทุกชQวงวัยได2รับรู2 เข2าใจ และ        

เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด2านตQาง ๆ ตQอไป   
 

วัตถุประสงค3    
 

1. เพื่อค2นหา ยกยQอง ให2รางวัลบุคคล หนQวยงานที่ผลิตสื่อหรือรายการสื่อสร2างสรรคAคุณธรรมที่เกี่ยวข2อง

ด2านคุณธรรมท่ีสQงผลกระทบตQอจิตสำนึกและเกิดประโยชนAตQอสังคมสQวนรวมอยQางกว2างขวาง  

2. เพื่อเผยแพรQ ขยายผลสื่อสร2างสรรคAคุณธรรมในรูปแบบตQาง ๆ ให2ประชาชนทุกชQวงวัยได2รับรู2 เข2าใจ 

และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด2านตQาง ๆ ตQอไป   
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กระบวนการดำเนินงาน      
          

การคัดเลือกสื ่อสร2างสรรคAคุณธรรมอวอรAด ปb 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทละคร  

ภาพยนตรA คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรQทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ โทรทัศนA สื่อสิ่งพิมพA และ       

สื่อดิจิทัล สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข2องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด2านคุณธรรม เพื่อประกาศยกยQอง ให2รางวัลบุคคล 

หนQวยงานที่ผลิต และนำแงQมุมที่เกี่ยวข2องด2านคุณธรรมที่สQงผลกระทบตQอจิตสำนึกและเกิดประโยชนAตQอสังคม

สQวนรวมอยQางกว2างขวาง 
 

ประเภทและหลักเกณฑ3การคัดเลือกและประกาศยกยXอง      
 

การคัดเลือกผลงาน “สื่อสร2างสรรคAคุณธรรม” หมายถึง สื่อที่มีแนวคิด เนื้อหา รูปแบบการถQายทอด 

นำเสนอสู Qสาธารณะที ่แสดงถึงการสQงเสริมคุณธรรม ที ่มุ Qงเน2นให2ผู 2ร ับรู 2สื ่อมีพฤติกรรมด2านคุณธรรมหรือ                   

วิถีวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย แบQงประเภทตQาง ๆ 9 ประเภท ตามหลักเกณฑA ดังตQอไปน้ี  

      1. ประเภท “ส่ือสร2างสรรค3คุณธรรม” ท่ีคัดเลือกและประกาศยกยXอง จำนวน 9 ประเภท ได2แกQ 

    1.1 ประเภทละคร คือ เปUนการแสดงที ่เกิดขึ ้นจากการนำภาพ ประสบการณA เหตุการณAตQาง ๆ              

ที่เกิดขึ้น และจินตนาการ มานำเสนอเปUนเรื่องราวให2แกQผู2ชม โดยมีตัวละครหรือบทบาทของตัวละครเปUนผู2ส่ือ

ความหมาย ท่ีส่ือสะท2อนหรือกระตุ2นสร2างจิตสำนึกด2านคุณธรรม ท่ีไมQขัดตQอศีลธรรมจริยธรรม  

    1.2 ประเภทภาพยนตร3 คือ ภาพยนตรAที่ฉายในโรงภาพยนตรA ระหวQางปb 2562 – 2563 ความยาว       

ไมQต่ำกวQา 60 นาที 

    1.3 ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรXทางโซเซียลมีเดีย คือ คลิปวิดีโอสั้นที่ผลิตโดยบุคคลหรือคณะ

บุคคล ความยาวไมQเกิน 10 นาที โดยไมQได2มีว ัตถุประสงคAเพื ่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธAทางธุรกิจ                

ซ่ึงเผยแพรQแล2วในปb 2562 - 2563 ผQานส่ือสังคมออนไลนA อาทิ Facebook YouTube Tiktok ฯลฯ 

    1.4 ประเภทโฆษณา คือ ชิ ้นงานสื ่อหลากหลายรูปแบบ ที ่มีวัตถุประสงคAเพื ่อสื ่อสารการตลาด            

ของผลิตภัณฑA องคAกร หนQวยงาน เพื่อประโยชนAทางธุรกิจ ภาพลักษณAองคAกร และสร2างคุณคQารQวมทางสังคม         

โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม และได2เผยแพรQทางส่ือหลัก ส่ือออนไลนAแล2ว 

    1.5 ประเภทบทเพลง คือ ถ2อยคำที่นักประพันธAเรียงร2อย หรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด2วยเนื้อร2อง 

ทำนอง จังหวะ ทำให2เกิดความไพเราะ สร2างความเพลิดเพลินให2แกQผู 2ฟIง และสื ่อความหมายผQานบทเพลง               

ท่ีเผยแพรQในปb 2562 - 2563   

    1.6 ประเภทรายการวิทยุ คือ รายการวิทยุสื ่อสร2างสรรคAคุณธรรม ที่นำเสนอผQานสื่อสาธารณะ             

ทุกชQองทาง ที่มีเนื้อหาเพื่อประโยชนAในการรับรู2ตQอสังคม ชQวยเหลือ เกื้อกูล แบQงปIนด2วยจิตอาสา เพื่อสร2างคQานิยม

ในการสQงเสริมคุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม โดยยึดประโยชนAสาธารณะ และการเปUนแบบอยQางท่ีดีแกQสังคม 

    1.7 ประเภทรายการโทรทัศน3 คือ การคัดเลือกสื่อสร2างสรรคAคุณธรรมอวอรAด ปb 2563 ประเภท

รายการโทรทัศนA พิจารณาเฉพาะ รายการโทรทัศนA 6 ประเภท ดังนี้ รายการสQงเสริมความรู2 ความเข2าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย, รายการสQงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม, รายการให2ความรู2           
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ความเข2าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล2อม, รายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว, 

รายการท2องถ่ิน และรายการวิทยาศาสตรAและสุขภาพ  

    1.8 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ3 คือ การคัดเลือกสื่อสร2างสรรคAคุณธรรมอวอรAด ปb 2563 ประเภทสื่อสิ่งพิมพA 

ได2แกQ หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน, วรรณกรรม, หนังสือสารคดี, หนังสือแปล และนิยายภาพ (การAตูน) ที่มีเลข

มาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ประจำปb 2562 - 2563 

    1.9 ประเภทสื่อดิจิทัล คือ ผลงานสื่อที่มีวัตถุประสงคAในการผลิตเพื่อสQงเสริมคุณธรรม ในด2านตQาง ๆ 

เชQน ความกตัญ�ู จิตอาสา มีวินัยการอยูQรQวมกัน หรือการให2ความรู2เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

เผยแพรQครั ้งแรกในระหวQางปb 2562 - 2563 โดยใช2สื ่อดิจิทัลเปUนชQองทางหลัก ได2แกQ โซเชียลมีเดีย เว็บไซตA         

แอปพลิเคชัน เทQานั้น และมีการดำเนินการอยQางตQอเนื่อง มีการตอบรับที่ดีจากสังคม จะมีการคัดเลือกผลงาน       

จากหมวดหมู Q  เช Qน บทความ บล็อก ภาพอินโฟกราฟ�ก (Infographic) โมชั ่นกราฟ�ก (Motion Graphic) 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง เกม และแอปพลิเคชัน 

2. คุณสมบัติของส่ือสร2างสรรค3      

    2.1 เปUนสื่อสร2างสรรคAประเภทละคร ภาพยนตรA คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพรQทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา     

บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศนA สื่อสิ่งพิมพA และสื่อดิจิทัล ที่มีการผลิตและเผยแพรQผQานชQองทางสื่อตQาง ๆ 

ในชQวงปb 2562 – 2563 (มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563)  

    2.2 เปUนสื่อสร2างสรรคAที่มีเนื้อหา บท เรื่องราว ที่สื่อความหมายสื่อสะท2อนด2านคุณธรรมตQาง ๆ ที่เปUนการ

กระตุ2นจิตสำนึกด2านคุณธรรมของผู2รับส่ือในกลุQมตQาง ๆ ตามประเภท/บริบทของส่ือ 

3. หลักเกณฑ3การคัดเลือก  

    3.1 เปUนสื่อสร2างสรรคAคุณธรรม ที่มีเนื ้อหาแงQมุมเกี่ยวข2องด2านคุณธรรม หรือสื่อสารเพื่อกระตุ2น

จิตสำนึกด2านคุณธรรม สQงเสริมให2ผู2รับรู2มีพฤติกรรมด2านคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหรือคุณธรรมอ่ืน ๆ  

     3.2 เปUนสื่อสร2างสรรคAคุณธรรมประเภทตQาง ๆ ที่มีการเผยแพรQในสื่อชQองทางตQาง ๆ แล2วภายในปb 

2562 - 2563 

    3.3 เปUนสื่อที่ไมQขัดตQอศีลธรรม จริยธรรม ไมQสื่อถึงการยุยง ปลุกปIZน หรือเปUนการละเมิดตQอผู2อื่น และ   

ไมQมีความเก่ียวข2องกับการเมืองโดยตรง  

    3.4 รายละเอียดเกณฑAการพิจารณาอื่น ๆ ให2เปUนไปตามความเห็นหรือมติของคณะทำงานคัดเลือก       

ส่ือสร2างสรรคAแตQละประเภทกำหนด  

4. การตัดสิน 

     4.1 คณะทำงานอำนวยการโครงการสื ่อสร2างสรรคAคุณธรรมอวอรAด ปb 2563 จะมีการตรวจสอบ

ข2อเท็จจริงตามเกณฑA และหลังจากน้ันการตัดสินของคณะกรรมการถือเปUนท่ีส้ินสุด 

    4.2 การตัดสินของคณะทำงานอำนวยการโครงการสื่อสร2างสรรคAคุณธรรมอวอรAด ปb 2563 ถือเปUน         

ท่ีส้ินสุด 
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5. วิธีการ/ชXองทางการค2นหา/เสนอช่ือผลงาน  

    5.1 บุคคล หนQวยงาน องคAกร กลุQมคน ชมรม สื่อมวลชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถเสนอชื่อผลงาน      

ท่ีตามหลักเกณฑAและแบบฟอรAมท่ีกำหนด 

    5.2 ระบุบุคคลหรือหนQวยงาน พร2อมท่ีอยูQของผู2ท่ีเสนอเพ่ือให2ติดตQอกลับได2 

    5.3 คณะทำงานคัดเลือกสื ่อสร2างสรรคAคุณธรรมอวอรAด ปb 2563 สามารถค2นหา และเสนอช่ือ           

เพ่ือเข2าสูQกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑAได2 

    5.4 ผลงานท่ีเสนอช่ือและได2รับการคัดเลือก ต2องได2รับการยินยอมจากเจ2าของผลงาน  

6. รางวัล/ส่ิงท่ีประชาชนจะได2รับ   

    6.1 ผลงานท่ีได2รับการคัดเลือกแตQละประเภท 

         - ได2รับการยกยQองจาก ศูนยAคุณธรรม (องคAการมหาชน) สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร2างสรรคA กระทรวงวัฒนธรรม 

          - ได2รับโลQเกียรติคุณ 

          - รวบรวมเร่ืองราวจัดทำเปUนส่ือ เพ่ือการเผยแพรQขยายผลตQอสาธารณะผQานชQองทางตQาง ๆ  

          - สร2างขวัญกำลังใจโดยประสาน/แจ2ง/สQงตQอผลไปยังหนQวยงาน ต2นสังกัดหรือหนQวยที่เกี่ยวข2องกับ

บุคคลน้ัน เพ่ือรับทราบตQอไป 
 

ชXองทางการส่ือสาร เผยแพรX และประชาสัมพันธ3 

สื่อสารเผยแพรQทางเว็บไซตAของ ศูนยAคุณธรรม (องคAการมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400           

โทรศัพทA 02 644 9900 โทรสาร 02 644 9901 เว็บไซตA www.moralcenter.or.th  

สื่อสารเผยแพรQทางเว็บไซตAของ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร2างสรรคA กระทรวงวัฒนธรรม 

และหนQวยงานความรQวมมืออ่ืน ๆ 
 

ติดตXอสอบถาม 

ศูนยAคุณธรรม (องคAการมหาชน) คุณญาดา อาสานะพันธุA โทร.089-499-4045, คุณสาริณี ถูกจิตร โทร.

089-499-0648, คุณจักราชัย ทองเพ็ชรA โทร.088-484-8840 

   

 

 

 

 

 

 


