
 

 

 

10  กมุภาพนัธ์ 2560 

 

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย  

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดข่าวโทรทศัน์ท้องถิ่นดีเด่น 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาํปี 2559 

เปิดรับผลงานตัง้แต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถงึวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 
 

 ตามท่ีสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็น

ผู้ ดําเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถ่ิน รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2559 เพ่ือ

ประกาศเกียรตคิณุและตดัสินมอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

วัตถุประสงค์ 

 1.   เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ และกระตุ้นให้ผู้จดัทําขา่วของสถานีโทรทศัน์ทกุประเภท มีการพฒันาความคิด

และเป้าหมายในการทํางาน โดยเน้นการผลิตข่าวท่ีมีคณุภาพและมีคุณคา่ต่อการสร้างสรรค์และเปล่ียนแปลง

สงัคมไทยให้ดีขึน้ อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพส่ือ 

 2. เพ่ือสนบัสนนุและกระตุ้นให้ผู้ผลิตข่าวและสถานีโทรทศัน์มีจิตสํานึก ตระหนกัและให้ความสําคญักับ

เร่ืองของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของส่ือมวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอขา่ว 

 3.  เพ่ือสง่เสริมและให้กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตังิานด้านขา่วโทรทศัน์ ซึง่เป็นวิชาชีพด้านการส่ือสารมวลชน 

 

ประเภทรางวัล 

ประเภทข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น 

1.  ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิน่ 

- รางวลัขา่ว-สารคดีเชิงขา่วโทรทศัน์ท้องถ่ิน ดีเดน่  จํานวน 1 รางวลั เป็นเงิน 30,000 บาท 

(สามหม่ืนบาทถ้วน) พร้อมโลเ่กียรติยศ 

- รางวลัขา่ว-สารคดีเชิงขา่วโทรทศัน์ท้องถ่ิน ชมเชย  จํานวน 1 รางวลั เป็นเงิน 10,000 บาท  

(หนึง่หม่ืนบาทถ้วน) พร้อมโลเ่กียรติยศ 

 

ลักษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น 

 ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น    ได้แก่  ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับ

เร่ืองราวเหตกุารณ์ในท้องถ่ิน  สะท้อนคณุค่าและส่งเสริมความสําคญัของภูมิปัญญาพืน้บ้าน หรือตีแผ่ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีนัน้ๆ จนกระทัง่นําไปสู่การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยมีองค์ประกอบข่าวท่ีครบถ้วน สมบรูณ์และ

รอบด้าน     



 

 

 

 

ทัง้นี ้ ผลงานข่าวโทรทศัน์ท่ีจะส่งเข้าประกวด  จะต้องเป็นข่าวท่ีผลิตโดยผู้ ส่ือข่าวในท้องถ่ินและนําเสนอ

โดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีในท้องถ่ิน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานีโทรทศัน์ต้นสังกัด 

หรือสมาคมเคเบลิทีวีแหง่ประเทศไทย  

 

เง่ือนไขการประกวด  

 ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด   

 1. ต้องเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบ ุสถานี วนัเวลาท่ีออกอากาศอย่างชดัเจน  

 2. ต้องผลิตขึน้เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้ อ่ืน ผู้ผลิตและ

เจ้าของลิขสิทธ์ิต้องเป็นคนไทย  

 3. ต้องเป็นงานท่ีเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ินและเคเบิลทีวีในประเทศไทย ระหว่าง 1 มกราคม 

2559 - 31 ธนัวาคม 2559  

 4. ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน ซึง่เผยแพร่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 

จาํนวนผลงานท่ีส่งประกวด 

 สถานีสามารถสง่ผลงานเข้าประกวด ดงันี ้

1. สง่ได้ไมจํ่ากดัจํานวนเร่ือง  

 

การจัดเตรียมผลงานส่งเข้าประกวด 

  1. จดัทํารายละเอียดตา่ง ๆ แตล่ะรายการท่ีสง่เข้าประกวด โดยมีหวัข้อหลกั ดงันี ้

     1.1 ช่ือเร่ือง  ช่ือผู้จดัทํา หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

     1.2 บทคดัยอ่สรุปเร่ืองราว 

     1.3 วตัถปุระสงค์ในการนําเสนอขา่ว/เร่ือง/รายการ 

     1.4 ความยากลําบาก หรือวิธีการท่ีใช้ในการจดัทํา 

     1.5 เร่ือง หรือขา่วในรายการ หรือรายการ มีคณุคา่ตอ่สงัคมอยา่งไร 

     1.6 วนั/เวลา ท่ีเกิดขา่ว  

     1.7 วนั/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 

 2. ทําจดหมายนําส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการข่าว แต่ละประเภทรางวัล 

หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือตดิตอ่ผู้ประสานงาน จดหมายลงนามโดยผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าว 

 3. จดัทําสคริปต์ขา่วโทรทศัน์ เป็นไฟล์ pdf 

 



 

 

 

 4. บนัทึกผลงานท่ีส่งเข้าประกวดด้วยสกุล .mpeg4 เท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกของกรรมการต่อการ

เปิดพิจารณาผลงาน 

 5. สําเนาผลงาน (ข้อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้อ 1) และสคริปต์ข่าวโทรทัศน์ (ข้อ 3) บนัทึกลง 

thumb drive จํานวน 1 ชดุ / ประเภท / สถานี 

 6. ดําเนินการจดัสง่จดหมายตามข้อ 2 ผลงานและรายละเอียดตา่ง ๆ ตามข้อ 5 มายงัสมาคมนกัข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ไทย ตัง้แตว่นัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 ถึงวนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 

 
 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินข่าวและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น  

 พิจารณาจากองค์ประกอบตา่ง ๆ ของข่าวและสารคดีเชิงขา่วท่ีสง่เข้าประกวด  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณุค่าของข่าว 

1.1 ความมีประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่ประเทศชาตแิละประชาชน 

  - สร้างสรรค์สงัคม  โดยสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในสงัคมไทย 

- ให้แง่คิด เตือนใจ เตือนภยั ชีแ้นะแนวทางท่ีถกูต้อง 

1.2  รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

  - ทําหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีเฝ้าคอยระแวดระวงัในการรักษา สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

  - ปกป้องมิให้เกิดความอยตุธิรรมขึน้ในสงัคมไทย 

 1.3 ความมีจริยธรรมในการเสนอขา่ว    

       - มีความรับผิดชอบ 

  - มีความสภุาพ  ซ่ือสตัย์ 

- ปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

2. คณุภาพของข่าว 

 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนือ้หาสาระของข่าวมีความสมบรูณ์ และมีความตอ่เน่ือง     - 

การส่ือความหมายด้วยภาพได้ดี 

  - ความสอดคล้องของสาระและภาพขา่ว 

 2.2  ความถกูต้องของขา่ว    

 - ตรงกบัข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

   - ไมมี่การบดิเบือนขา่ว 

 2.3  ความสมดลุและเท่ียงธรรม - ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายท่ีตกเป็นขา่ว 

 2.4  ความทนัสมยัของขา่ว  -  มีความฉบัไวทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 



 

 

 

การส่งผลงานประกวด 

 สง่ท่ี: สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดสุิต เขตดสุิต กทม. 10300 

โทรศพัท์ 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489  

ปิดรับผลงานภายในวนัศกุร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. 

 

ถือคาํตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิน้สุด 

๐  ๐  ๐ 

 


