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หลักเกณฑ์
การประกวดผลงานข่าว ‘รางวัลสายฟ้ าน้ อย’ ครัง้ ที่ 14
โดย สมาคมนักข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ไทย ประจาปี 2561
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จดั ให้มกี ารประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ประจาปี 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทม่ี ี
คุณภาพของนิสติ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2. เพือ่ เตรียมความพร้อมของนิสติ นักศึกษาก่อนเข้าสูว่ ชิ าชีพ
3. เพือ่ ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานเอกชนทีส่ นับสนุนโครงการฯ
ประเภทรางวัล
ด้านวิ ทยุ แบ่งออกเป็ น 1 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสียง
1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 15,000 บาท 1 รางวัล
1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท
ด้านโทรทัศน์ มี 4 ประเภท คือ
1. สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิ ถีชุมชนดีเด่น
1.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
1.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
นิยาม วิถชี มุ ชนดีเด่น หมายถึง ชีวติ ความเป็ นอยูท่ วไป
ั่
2. สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์ วฒ
ั นธรรมดีเด่น
2.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
2.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
นิยาม อัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมดีเด่น หมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
3. สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่ งแวดล้อมดีเด่น
3.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
3.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
4. สารคดีเชิ งข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทัวไปดี
่
เด่น
4.1 รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท
4.2 รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
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หลักเกณฑ์การตัดสิ น
คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. คุณภาพ (Quality)
กระบวนการผลิตมีการค้นคว้าข้อมูลทีถ่ ูกต้อง เป็ นจริง แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ ประเด็นและแง่มุมมีความ
สมดุลรอบด้าน เปิ ดโอกาสให้ฝา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้แสดงความเห็นหรือให้ขอ้ มูลอย่างทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็ น
เรือ่ งใกล้ตวั ใหม่ ทันสมัยและสมบูรณ์ในเชิงข่าว
2. คุณค่า (Value)
นาเสนอเนื้อหาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดสิง่ ดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชีใ้ ห้เห็นผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยส่วนรวม มีศกั ยภาพนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์หรืออาจนาไปสู่การ
แก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดปญั หาดังกล่าวในอนาคต
3. ผลงาน (Performance)
การนาเสนอเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ
4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็ นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลีย นแบบผู้อ่นื มีสานึกใน
จริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการนาเสนอ
“ ผลงานที่ ส่ งเข้ า ประกวดจะต้ อ งเป็ นผลงานที่ ผ ลิ ตโดยนั ก ศึ ก ษาในที ม

เท่านัน้ หากคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลฯ ตรวจสอบพบว่าผลงานหรือบางส่วน
ของผลงานมิ ได้ผลิ ตโดยนักศึกษาในทีมโดยตรง คณะกรรมการจะตัดสิ ทธิ และ
ไม่ พิ จารณาผลงานชิ้ นนั น้ ที่ ส่ งเข้ าประกวด เนื่ องจากคณะกรรมการตัดสิ น
รางวัลฯ ต้องการให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในกระบวนการผลิ ต ซึ่งเป็ น
เรื่องจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ”
**ความเห็นคณะกรรมการตัดสิ น ให้ถือเป็ นที่สดุ **
ผู้สนับสนุนการประกวด
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
การส่งผลงานเข้าประกวด
ผูส้ ง่ ผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นนิสติ /นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินกลุ่มละ 5 คน โดยสามารถมีอาจารย์ทป่ี รึกษาได้กลุ่มละ 1 คน
สารคดี เชิ งข่าววิ ทยุกระจายเสี ยง มีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (ห้ามเกิน 5 นาที) และส่งผลงานใน
นามมหาวิทยาลัย จานวนไม่เกิน 5 ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนาส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการ
ส่งผลงานของสมาคมฯ รวมทัง้ ส่งไฟล์ผลงานประกวดในรูปแบบ thumbdrive
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สารคดี เ ชิ ง ข่ า วโทรทัศ น์ มี ค วามยาวระหว่ า ง 3-5 นาที (ห้า มเกิน 5 นาที) และส่ ง ผลงานในนาม
มหาวิทยาลัย จานวนไม่เกิน 3 ชิน้ / ประเภท โดยมีจดหมายนาส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการส่งผล
งานของสมาคมฯ รวมทัง้ ส่งไฟล์ผลงานประกวดในรูปแบบ thumbdrive

หมายเหตุ

การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รบั การพิ จารณา

ลักษณะของข่าวและสารคดีเชิ งข่าวที่ ส่งเข้าประกวด
สารคดีเชิ งข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวทีถ่ ูกนาเสนอในรูปแบบของสารคดีทม่ี คี วามหลากหลายทัง้
ในด้านกระบวนการผลิต เนื้อหา การสอดแทรกข้อมูลทีบ่ อกถึงภูมหิ ลังทีม่ าของเรื่อง ทาให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของ
ประเด็นข่าว การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว
จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนาเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวทีต่ ้องมีความรอบด้าน ทันต่อ
เหตุการณ์หรือเป็ นเหตุการณ์ ข่าวทีเ่ กิดในอดีต แต่มผี ลกระทบถึงภาวะปจั จุบนั ทัง้ นี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏใน
รายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิน้ นัน้ จะต้องเป็ นข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติทม่ี กี ารสร้างขึน้
หลักฐานการส่งผลงาน
1. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง บันทึกลง thumbdrive โดยใช้สกุลไฟล์ .mp3 .wav
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ บันทึกลง thumbdrive โดยใช้สกุลไฟล์ .mov .mpeg4
3. รายละเอียดของผลงาน ประกอบด้วย (เอกสารข้อ 3.1+ข้อ 3.2+ข้อ 3.3)
3.1 ไฟล์เอกสารชื่อเรื่อง ชื่อผู้จดั ทา(ไม่เกิ น 5 คน) ชื่อที ม ชื่ออาจารย์ผ้รู บั รอง เบอร์ติดต่อ
ผู้จดั ทาและอาจารย์ผ้รู บั รอง และชื่อสถาบันการศึกษาที่ สงั กัด โดยระบุประเภทที่ ต้องการส่งให้ชดั เจน (ตาม
แบบฟอร์ม-กรุณาเขียนให้ถกู ต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะรายชือ่ ผูจ้ ดั ทา เบอร์และชือ่ ทีม) เป็ นสกุลไฟล์ doc
3.2 ไฟล์บทคัดย่อสรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบในการนาเสนอผลงานดังกล่าว เป็ นสกุลไฟล์
doc ความยาวไม่เกิน 1 – 2 หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้ (ตามแบบฟอร์ม)
(1) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน
(2) ความเด่น ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน
(3) คุณค่าของผลงาน
3.3 ไฟล์บทสมบูรณ์ (Script) ของผลงาน เป็ นสกุลไฟล์ doc
4. ให้นกั ศึกษาบันทึกไฟล์ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด (ตามข้อ 1 หรือข้อ 2) และไฟล์เอกสาร (ตามข้อ 3.1 +
ข้อ 3.2 + ข้อ 3.3) บันทึกลง thumbdrive จานวน 1 อัน ในกรณีทส่ี ง่ หลายเรือ่ งหรือส่งผลงานประกวดทัง้ วิทยุและ
โทรทัศน์ สามารถส่งไฟล์มาใน thumbdrive เดียวกันได้ โดยให้แบ่งโฟลเดอร์ให้ชดั เจน
5. ส่ง ผลงานมายัง สมาคมนั กข่า ววิท ยุ แ ละโทรทัศน์ ไ ทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุ ส ิต เขตดุ ส ิต
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2243-8479 และ 0-2243-8489

กรุณาตรวจสอบไฟล์ก่อนส่งว่าไฟล์สมบูรณ์
และต้อง SAVE ไฟล์ที่สามารถ COPY ได้

หน้ า 4 จาก 4

หมดเขตรับผลงานวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิ กายน 2561
มหาวิ ทยาลัยต่ างจังหวัด ถือเอาวันที่ ประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ และต้องส่งเป็ น EMS เท่านัน้
**กรณี ที่ส่งผลงานมาทางไปรษณี ย์ ผูส้ ่งกรุณาโทรมาตรวจสอบกับทางสมาคมฯ
ว่าผลงานที่ส่งมาถึงสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ภายใน 4 วันทาการ**
การตัดสิ นและประกาศผล
1. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒจิ ากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ
นักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จานวน 5-8 คน
2. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสาร์ท่ี 15 ธันวาคม 2561 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
อีกครัง้ ทางเว็บไซต์ www.thaibja.org หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-2243-8479
3. ทางสมาคมฯ จะแจ้งผลการเข้ารอบในแต่ละประเภท ไปยังผูส้ ง่ ผลงานโดยตรง และขึน้ ผลการเข้ารอบใน
แต่ละประเภท ทางเว็บไซต์ www.thaibja.org และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaibja และ Thai Broadcast
Journalist
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

