
 

 

 

 

12  กมุภาพนัธ์ 2561 

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
เร่ือง การส่งผลงานเข้าประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเย่ียม 

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ตัง้แต่วันที่ ๑๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ จนถงึวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมลูนิธิแสงชยั สนุทรวฒัน์ ให้ด าเนินการจดัประกวด
รายการข่าววิทย ุและรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคมยอดเย่ียม ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือประกาศเกียรติคณุและมอบรางวลั
แก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด โดยมีหลกัเกณฑ์การสง่ผลงานเข้าประกวด ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ผลิตขา่วและรายการของสถานีวิทยตุา่ง ๆ พฒันาความคิดสร้างสรรค์

ในการท างาน เน้นการผลิตรายการข่าวและรายการวิทยท่ีุมีคณุภาพ มีคณุคา่ตอ่ผู้ ฟัง และมีศกัยภาพน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในสงัคม  

๒. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ผลิตรายการข่าวและรายการวิทย ุมีจิตส านึกท่ีดีต่อสงัคมและจริยธรรม
วิชาชีพส่ือมวลชน  

๓. เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผู้ท างานด้านรายการขา่วและรายการวิทย ุ  

ประเภทรางวัล   
    ๑. ประเภทรายการข่าววิทยุ 
         ๑.๑ ยอดเย่ียม ๑ รางวลั เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ  
         ๑.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

๒. ประเภทรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 
         ๒.๑ ยอดเย่ียม ๑ รางวลั เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ  
         ๒.๒ ชมเชย ๑ รางวลั เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

ค านิยาม 
๑. รายการข่าววิทยุ  

         ๑.๑ หมายถึง การน าเสนอข่าว สารคดีเชิงข่าว และบทวิเคราะห์ข่าว ในรูปแบบของรายการ ท่ีเป็น
ข้อเท็จจริง เป็นธรรม และสมดลุ ทางส่ือวิทยกุระจายเสียง   
         ๑.๒ ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด ควรมีพืน้ฐาน ดงันี ้(๑) หวัข้อหลกัตรงกบัประเด็นหรือปัญหาของเร่ือง 
(๒) ผู้ ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ การใช้เสียงสัมภาษณ์ และองค์ประกอบอ่ืน เช่น เสียงประกอบ (clip)  
 



 

 

 
สามารถเล่าเร่ืองได้เหมาะสม และ (๓) ข่าว สารคดีเชิงข่าว และบทวิเคราะห์ข่าว อยู่บนพืน้ฐานของจริยธรรม
วิชาชีพ 

 ๒. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม  
         ๒.๑ หมายถึง รายการวิทยุส่งเสริมคณุภาพชีวิต หรือสะท้อนให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้ด้านตา่ง ๆ 
ในสงัคม ด้วยรูปแบบและวิธีการน าเสนออย่างสร้างสรรค์   

    ๒.๒ ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด ควรมีพืน้ฐาน ดงันี ้(๑) เร่ืองและประเด็นน าเสนอท่ีส่งผลกระทบและมี
คณุคา่ตอ่สงัคม (๒) มีการค้นคว้าหาข้อมลูเชิงลกึมาน าเสนอ (๓) รูปแบบรายการท่ีชวนติดตาม (๔) เทคนิคการ
สมัภาษณ์ในห้องส่งหรือทางโทรศพัท์ และการเลือกสียงประกอบ (clip) ท่ีเล่าเร่ืองได้อย่างเหมาะสม และ (๕) 
เนือ้หาสาระท่ีน าเสนออยูบ่นพืน้ฐานของจริยธรรมวิชาชีพ  

เงื่อนไขการประกวด  
 ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด   
 ๑. ต้องเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบ ุสถานี วนัเวลาท่ีออกอากาศอยา่งชดัเจน  
 ๒. ต้องผลิตขึน้เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือท าส าเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้ อ่ืน  ผู้ผลิต
และเจ้าของลิขสิทธ์ิต้องเป็นคนไทย  
 ๓. ต้องเป็นงานท่ีเผยแพร่ทางสถานีวิทย ุระหวา่ง ๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐  
 ๔. ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากนายสถานีวิทย ุซึง่เผยแพร่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 

จ านวนผลงานที่ส่งประกวด 
 สถานีสามารถสง่ผลงานเข้าประกวด ดงันี ้

๑. สง่ได้ทัง้ประเภทรายการขา่ววิทย ุและประเภทรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคม 
๒. แตล่ะประเภทรางวลั สง่ได้ไมเ่กิน ๓ ช่ือรายการ  
๓. แตล่ะ ‘ช่ือรายการ’ สง่ให้กรรมการพิจารณาช่ือรายการละไมต่ ่ากวา่ ๓ ตอน 

การจัดเตรียมผลงานส่งเข้าประกวด 

  ๑. จัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ของรายการข่าววิทยุ/รายการวิทยุสร้างสรรค์ แต่ละรายการท่ีส่งเข้า
ประกวด โดยมีหวัข้อหลกั ดงันี ้
     ๑.๑ ช่ือรายการขา่วหรือรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคม ช่ือผู้จดัท า หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
     ๑.๒ บทคดัยอ่สรุปเร่ืองราว 
     ๑.๓ วตัถปุระสงค์ในการน าเสนอขา่ว/เร่ือง/รายการ 
     ๑.๔ ความยากล าบาก หรือวิธีการท่ีใช้ในการจดัท า 
     ๑.๕ เร่ือง หรือขา่วในรายการ หรือรายการ มีคณุคา่ตอ่สงัคมอยา่งไร 
 



 

 

 
     ๑.๖ วนั/เวลา ท่ีเกิดขา่ว  
     ๑.๗ วนั/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 
 ๒. ท าจดหมายน าสง่ขา่วท่ีเข้าประกวด ประเภทของรางวลั จ านวนรายการข่าว และ/หรือ รายการวิทยุ
สร้างสรรค์สงัคม ในแตล่ะประเภทรางวลั หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือติดตอ่ผู้ประสานงาน จดหมายลงนาม
โดยผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการขา่ว 
 ๓. จดัท าบทรายการขา่ว และ/หรือ บทรายการวิทยสุร้างสรรค์สงัคมเป็นไฟล์ Word 
 ๔. บนัทึกผลงานท่ีส่งเข้าประกวดด้วยสกลุ .mp3 เท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกของกรรมการตอ่การ
เปิดพิจารณาผลงาน 
 ๕. ส าเนาผลงาน (ข้อ ๔) รายละเอียดของรายการ (ข้อ ๑) และบทวิทย ุ(ข้อ ๓) บนัทึกลง thumb drive 
จ านวน ๑ ชดุ / ประเภท / สถานี 
 ๖. ด าเนินการจดัสง่จดหมายตามข้อ ๒ ผลงานและรายละเอียดตา่ง ๆ ตามข้อ ๕ มายงัสมาคมนกัข่าว
วิทยแุละโทรทศัน์ไทย ตัง้แตว่นัท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ถึงวนัจนัทร์ท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 คณะกรรมการตดัสินรางวลัการประกวดขา่ววิทยยุอดเย่ียม รางวลัแสงชยั สนุทรวฒัน์ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ซึง่สมาคมฯ แตง่ตัง้ จะเป็นผู้พิจารณาตดัสิน และให้ถือค าตดัสินของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีสิน้สดุ  

การพิจารณาผลงานท่ีสง่ประกวดมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
๑. ความชดัเจนของประเดน็ แหลมคม และมีแง่มมุใหม ่ๆ 
๒. การค้นคว้าหาข้อมลูเชิงลกึจากทกุประเภทของแหลง่ขา่ว 
๓. กระบวนการผลิตทางวิทย ุทัง้การเขียนบท และการน าเสนอ ท่ีชว่ยให้รายการนา่สนใจ  
๔. เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์สงัคม ก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ในสงัคมไทย  
๕. เป็นต้นฉบบัของผู้สง่เข้าประกวดเอง ไมไ่ด้ลอกเลียนแบบใครมา  
๖. เป็นรายการท่ียดึมัน่ในจริยธรรมวิชาชีพ 

การจัดส่งผลงานเข้าประกวด  

 สง่ท่ี: สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  
๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดสุิต เขตดสุิต กทม. ๑๐๓๐๐  
โทรศพัท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ ๐๘-๕๒๒-๔๒๘๘ โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙  

ปิดรับผลงานภายในวนัจนัทร์ท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น.   
 

ถือค าตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิน้สุด 
๐  ๐  ๐ 


