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หลกัเกณฑ์ 

การประกวดผลงานข่าว ‘รางวลัสายฟ้าน้อย’ ครัง้ท่ี 14 
โดย สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ประจ าปี 2561 

 
 สมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทยได้จดัใหม้กีารประกวดผลงานสารคดเีชงิข่าว ประจ าปี 2561 โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาความคดิสร้างสรรค ์ในการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ทีม่ ี
คณุภาพของนิสตินกัศกึษาหลกัสตูรนิเทศศาสตร ์สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์   
 2. เพือ่เตรยีมความพรอ้มของนิสตินกัศกึษากอ่นเขา้สูว่ชิาชพี 
 3. เพือ่ประสานความรว่มมอือยา่งใกลช้ดิ ระหว่างสมาคมนักขา่ววทิยุและโทรทศัน์ไทย สถาบนัอุดมศกึษา 
และหน่วยงานเอกชนทีส่นบัสนุนโครงการฯ 
 
ประเภทรางวลั  
ด้านวิทย ุแบ่งออกเป็น 1 ประเภท ดงันี้  
 1. สารคดีเชิงข่าววิทยกุระจายเสียง 
      1.1 รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 15,000 บาท 1 รางวลั  
     1.2 รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 5,000 บาท  
 

ด้านโทรทศัน์ ม ี4 ประเภท คอื 
 1. สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น 
     1.1  รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 20,000 บาท  
     1.2  รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 10,000  บาท  
นิยาม วถิชีมุชนดเีด่น หมายถงึ ชวีติความเป็นอยูท่ ัว่ไป 
 
 2. สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทอตัลกัษณ์วฒันธรรมดีเด่น 
     2.1  รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 20,000 บาท  
     2.2  รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 10,000  บาท  
นิยาม อตัลกัษณ์วฒันธรรมดเีด่น หมายถงึ ความหลากหลายทางวฒันธรรม เอกลกัษณ์วฒันธรรมประเพณี 
 
 3. สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทส่ิงแวดล้อมดีเด่น 
     3.1  รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 20,000 บาท  
     3.2  รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 10,000  บาท  
 
 4. สารคดีเชิงข่าวโทรทศัน์ ประเภทข่าวทัว่ไปดีเด่น 
     4.1  รางวลัดเีด่น โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 20,000 บาท  
     4.2  รางวลัชมเชย โล่เกยีรตยิศ และเงนิรางวลั 10,000  บาท  
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หลกัเกณฑก์ารตดัสิน 
 คณะกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 1. คณุภาพ (Quality) 

กระบวนการผลติมกีารค้นควา้ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เป็นจรงิ แหล่งอา้งองิเชื่อถอืได้ ประเดน็และแงมุ่มมคีวาม
สมดุลรอบด้าน  เปิดโอกาสใหฝ้า่ยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได้แสดงความเหน็หรอืใหข้อ้มลูอย่างทดัเทยีมกนั เนื้อหาเป็น
เรือ่งใกลต้วั ใหม ่ทนัสมยัและสมบรูณ์ในเชงิขา่ว 
  

2. คณุค่า (Value) 
น าเสนอเนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ ส่งเสรมิใหเ้กดิสิง่ดงีามในสงัคมไทยหรอืสื่อความหมายชีใ้หเ้หน็ผลกระทบ

เชงิเศรษฐกจิหรอืเชงิสงัคมโดยส่วนรวม มศีกัยภาพน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสรา้งสรรคห์รอือาจน าไปสู่การ
แกไ้ขหรอืป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาดงักล่าวในอนาคต  
 

 3. ผลงาน (Performance)  
การน าเสนอเนื้อหากระชบั ชดัเจน โดยใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ของวทิยแุละโทรทศัน์ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 

  4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดจะต้องเป็นต้นฉบบัของผู้ส่งเขา้ประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มสี านึกใน

จรยิธรรมและสะทอ้นความรบัผดิชอบในการน าเสนอ 

 “ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานท่ีผลิตโดยนักศึกษาในทีม
เท่านัน้ หากคณะกรรมการตดัสินรางวลัฯ ตรวจสอบพบว่าผลงานหรือบางส่วน
ของผลงานมิได้ผลิตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง  คณะกรรมการจะตดัสิทธิและ
ไม่พิจารณาผลงานช้ินนัน้ท่ีส่งเข้าประกวด  เน่ืองจากคณะกรรมการตัดสิน
รางวลัฯ ต้องการให้นักศึกษามีความซ่ือสตัยส์จุริตในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็น
เร่ืองจริยธรรมและความรบัผิดชอบ” 

 

 
 

ผู้สนับสนุนการประกวด 
 บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
การส่งผลงานเข้าประกวด 
 ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นนิสติ/นักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ สามารถผลติงานในนามบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลกไ็ด ้แต่ตอ้งไมเ่กนิกลุ่มละ 5 คน โดยสามารถมอีาจารยท์ีป่รกึษาไดก้ลุ่มละ 1 คน  

สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (หา้มเกนิ 5 นาท)ี และส่งผลงานใน
นามมหาวทิยาลยั จ านวนไม่เกนิ 5 ชิ้น / ประเภท โดยมจีดหมายน าส่งจากมหาวทิยาลยั และใชแ้บบฟอร์มการ
สง่ผลงานของสมาคมฯ รวมทัง้สง่ไฟลผ์ลงานประกวดในรปูแบบ thumbdrive  

 

**ความเหน็คณะกรรมการตดัสิน ให้ถือเป็นท่ีสดุ** 
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สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (ห้ามเกิน 5 นาที) และส่งผลงานในนาม
มหาวทิยาลยั จ านวนไม่เกนิ 3 ชิน้ / ประเภท โดยมจีดหมายน าส่งจากมหาวิทยาลยั และใชแ้บบฟอร์มการส่งผล
งานของสมาคมฯ รวมทัง้สง่ไฟลผ์ลงานประกวดในรปูแบบ thumbdrive 
หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลกัเกณฑก์ารประกวด จะไม่ได้รบัการพิจารณา 
 
ลกัษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวท่ีส่งเข้าประกวด 
 สารคดีเชิงข่าววิทยแุละโทรทศัน์ ไดแ้ก่ ขา่วทีถู่กน าเสนอในรปูแบบของสารคดทีีม่คีวามหลากหลายทัง้
ในด้านกระบวนการผลติ เนื้อหา  การสอดแทรกขอ้มูลทีบ่อกถงึภูมหิลงัทีม่าของเรื่อง ท าใหเ้หน็แงมุ่มต่างๆ ของ
ประเดน็ข่าว  การใชภ้าษาบรรยาย ภาพและเสยีงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลนื  สารคดเีชงิข่าวดงักล่าว 
จะต้องยดึหลกัการเบื้องต้นของการน าเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวทีต่้องมคีวามรอบดา้น ทนัต่อ
เหตุการณ์หรอืเป็นเหตุการณ์ข่าวทีเ่กดิในอดตี แต่มผีลกระทบถงึภาวะปจัจุบนั ทัง้นี้ สารคดเีชงิข่าวจะปรากฏใน
รายการใดกไ็ด ้แต่สาระในสารคดเีชงิขา่วชิน้นัน้ จะตอ้งเป็นขอ้เทจ็จรงิ มใิชเ่หตุการณ์สมมตทิีม่กีารสรา้งขึน้ 
 
หลกัฐานการส่งผลงาน 

1. สารคดเีชงิขา่ววทิยกุระจายเสยีง บนัทกึลง  thumbdrive โดยใชส้กลุไฟล ์ .mp3  .wav  
2. สารคดเีชงิขา่วโทรทศัน์ บนัทกึลง thumbdrive โดยใชส้กลุไฟล ์ .mov  .mpeg4 
3. รายละเอยีดของผลงาน ประกอบดว้ย (เอกสารขอ้ 3.1+ขอ้ 3.2+ขอ้ 3.3)  

     3.1 ไฟลเ์อกสารช่ือเร่ือง ช่ือผู้จดัท า(ไม่เกิน 5 คน) ช่ือทีม ช่ืออาจารยผ์ู้รบัรอง เบอรติ์ดต่อ
ผู้จดัท าและอาจารยผ์ู้รบัรอง และช่ือสถาบนัการศึกษาท่ีสงักดั โดยระบปุระเภทท่ีต้องการส่งให้ชดัเจน (ตาม
แบบฟอรม์-กรณุาเขยีนใหถ้กูตอ้งและครบถว้น โดยเฉพาะรายชือ่ผูจ้ดัท า เบอรแ์ละชือ่ทมี) เป็นสกลุไฟล ์doc 
     3.2 ไฟลบ์ทคดัย่อสรปุเร่ืองราว พรอ้มเหตุผลประกอบในการน าเสนอผลงานดงักล่าว เป็นสกลุไฟล ์
doc ความยาวไมเ่กนิ 1 – 2 หน้า โดยอธบิายในประเดน็ดงันี้  (ตามแบบฟอรม์)  
      (1) วตัถุประสงคใ์นการเสนอผลงาน 

(2) ความเด่น ลกัษณะเฉพาะหรอืความพเิศษของผลงาน 
      (3) คณุคา่ของผลงาน  

       3.3 ไฟลบ์ทสมบรูณ์ (Script) ของผลงาน เป็นสกลุไฟล ์doc 
 4. ใหน้กัศกึษาบนัทกึไฟลผ์ลงานทีส่ง่เขา้ประกวด (ตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2) และไฟล์เอกสาร (ตามขอ้ 3.1 + 
ขอ้ 3.2 + ขอ้ 3.3) บนัทกึลง  thumbdrive จ านวน 1 อนั  ในกรณีทีส่ง่หลายเรือ่งหรอืสง่ผลงานประกวดทัง้วทิยแุละ
โทรทศัน์ สามารถสง่ไฟลม์าใน  thumbdrive  เดยีวกนัได ้โดยใหแ้บ่งโฟลเดอรใ์หช้ดัเจน 
 5. ส่งผลงานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรงุเทพฯ 10300 โทรศพัท ์0-2243-8479 และ 0-2243-8489  
 

 

กรณุาตรวจสอบไฟลก่์อนส่งว่าไฟลส์มบรูณ์  
และต้อง SAVE ไฟลท่ี์สามารถ COPY ได้ 
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หมดเขตรบัผลงานวนัศกุรท่ี์ 16 พฤศจิกายน 2561 
มหาวิทยาลยัต่างจงัหวดั ถือเอาวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั และต้องส่งเป็น EMS เท่านัน้ 

 
**กรณีท่ีส่งผลงานมาทางไปรษณีย ์ผูส่้งกรณุาโทรมาตรวจสอบกบัทางสมาคมฯ  

ว่าผลงานท่ีส่งมาถึงสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ภายใน 4 วนัท าการ** 
 
การตดัสินและประกาศผล 

1. คณะกรรมการตดัสนิประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒจิากวงการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ และ
นกัวชิาการสาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ จ านวน  5-8  คน 

2. ประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลั ในวนัเสารท์ี ่15  ธนัวาคม 2561 โดยจะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบ
อกีครัง้ทางเวบ็ไซต ์ www.thaibja.org หรอืสอบถามโทรศพัท ์0-2243-8479 

3. ทางสมาคมฯ จะแจง้ผลการเขา้รอบในแต่ละประเภท ไปยงัผูส้ง่ผลงานโดยตรง และขึน้ผลการเขา้รอบใน
แต่ละประเภท ทางเวบ็ไซต์  www.thaibja.org และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibja และ Thai Broadcast 
Journalist 

 
ประกาศ ณ วนัที ่7 ตุลาคม 2561 

สมาคมนกัขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย 
 


