12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสมาคมนักข่ าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
ขอเชิญชวนส่ งผลงานเข้ าประกวดข่ าวและรายการวิทยุโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม
ประเภทข่ าว-สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิ่นดีเด่ น
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2561
ตัง้ แต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
สมาคมนัก ข่าววิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์ ไทย ได้ รับ มอบหมายจากมูล นิ ธิ แ สงชัย สุน ทรวัฒ น์ ให้ เป็ น ผู้ดําเนิ นการจัด
ประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2561 เพื่อประกาศเกี ยรติคณ
ุ
และตัดสินมอบรางวัลแก่เจ้ าของผลงานผู้ชนะการประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน และกระตุ้นให้ ผ้ จู ดั ทําข่าวของสถานีโทรทัศน์ทกุ ประเภท มีการพัฒนาความคิด
และเป้าหมายในการทํ างาน โดยเน้ นการผลิตข่าวที่ มีคุณ ภาพและมี คุณ ค่าต่อการสร้ างสรรค์และเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยให้ ดีขึ ้น อันเป็ นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิตข่าวและสถานีโทรทัศน์มีจิตสํานึก ตระหนักและให้ ความสําคัญกับ
เรื่ องของจรรยาบรรณ/จริ ยธรรมของสื่อมวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอข่าว
3. เพื่อส่งเสริ มและให้ กําลังใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านข่าวโทรทัศน์ ซึง่ เป็ นวิชาชีพด้ านการสื่อสารมวลชน
ประเภทรางวัล
ประเภทข่ าว-สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิ่น
1. ข่ าว-สารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิน่
- รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น ดีเด่น จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น ชมเชย จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 10,000 บาท
(หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ
นิยาม ข่ าวหรื อสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิ่น ได้ แก่ ข่าวหรื อสารคดีเชิงข่าว ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องราวเหตุการณ์ในท้ องถิ่น สะท้ อนคุณค่าและส่งเสริ มความสําคัญของภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน หรื อตีแผ่ปัญหาที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่นนๆ
ั ้ จนกระทัง่ นําไปสู่การแก้ ไขหรื อบรรเทาปั ญหา โดยมีองค์ประกอบข่าวที่ครบถ้ วน สมบูรณ์ และ
รอบด้ าน

ทังนี
้ ้ ผลงานข่าวโทรทัศน์ที่จะส่งเข้ าประกวด จะต้ องเป็ นข่าวที่ผลิตโดยผู้สื่อข่าวในท้ องถิ่นและนําเสนอ
โดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ หรื อเคเบิลทีวีในท้ องถิ่น ซึ่งได้ รับการรับรองจากสถานีโทรทัศน์ ต้นสังกัด
หรื อสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการประกวด
ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
1. ต้ องเคยออกอากาศจริ งในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอย่างชัดเจน
2. ต้ องผลิตขึ ้นเองโดยมิได้ ลอกเลียนแบบหรื อทําสําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้อื่น ผู้ผลิตและ
เจ้ าของลิขสิทธิ์ต้องเป็ นคนไทย
3. ต้ องเป็ นงานที่ เผยแพร่ ท างสถานีโทรทัศน์ ท้องถิ่ นและเคเบิล ที วีในประเทศไทย ระหว่าง 1 มกราคม
2561 - 31 ธันวาคม 2561
4. ต้ องมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ซึง่ เผยแพร่ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
5. ผลงานที่ได้ รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร
วัฒน์ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะได้ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานนัน้
จํานวนผลงานที่ส่งประกวด
สถานีสามารถส่งผลงานเข้ าประกวด ดังนี ้
1. ส่งได้ ไม่จํากัดจํานวนเรื่ อง
การจัดเตรี ยมผลงานส่ งเข้ าประกวด
1. จัดทํารายละเอียดต่าง ๆ แต่ละรายการที่สง่ เข้ าประกวด โดยมีหวั ข้ อหลัก ดังนี ้
1.1 ชื่อเรื่ อง ชื่อผู้จดั ทํา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
1.2 บทคัดย่อสรุปเรื่ องราว
1.3 วัตถุประสงค์ในการนําเสนอข่าว/เรื่ อง/รายการ
1.4 เรื่ อง หรื อข่าวในรายการ หรื อรายการ มีคณ
ุ ค่าต่อสังคมอย่างไร
1.5 วัน/เวลา และสถานที่ ที่เกิดข่าว
1.6 วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ
2. ทํ าจดหมายนํ าส่งข่าวที่ เข้ าประกวด ประเภทของรางวัล จํ านวนรายการข่าว แต่ล ะประเภทรางวัล
หมายเลขโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ เพื่ อติดต่อผู้ป ระสานงาน จดหมายลงนามโดยผู้บริ หารสถานี /ผู้จัดการสถานี ห รื อ
บรรณาธิการข่าว
3. จัดทําสคริ ปต์ขา่ วโทรทัศน์ เป็ นไฟล์ PDF

4. บันทึกผลงานที่ ส่งเข้ าประกวดด้ วยสกุล .mpeg4 เท่านัน้ ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกของกรรมการต่อการ
เปิ ดพิจารณาผลงาน
5. สํ าเนาผลงาน (ข้ อ 4) รายละเอี ยดของรายการ (ข้ อ 1) และสคริ ป ต์ข่าวโทรทัศ น์ (ข้ อ 3) บันทึกลง
thumb drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี
6. ดําเนินการจัดส่งจดหมายตามข้ อ 2 ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้ อ 5 มายังสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
หลักเกณฑ์ ในการตัดสินข่ าวและสารคดีเชิงข่ าวโทรทัศน์ ท้องถิ่นดีเด่ น
พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่สง่ เข้ าประกวด ดังต่อไปนี ้
1. คุณค่าของข่าว
1.1 ความมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
- สร้ างสรรค์สงั คม โดยส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในสังคมไทย
- ให้ แง่คิด เตือนใจ เตือนภัย ชี ้แนะแนวทางที่ถกู ต้ อง
1.2 รักษาสิทธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมไทย
- ทําหน้ าที่ของสื่อมวลชนที่เฝ้าคอยระแวดระวังในการรักษา สิทธิและเสรี ภาพของประชาชน
- ปกป้องมิให้ เกิดความอยุตธิ รรมขึ ้นในสังคมไทย
1.3 ความมีจริ ยธรรมในการเสนอข่าว
- มีความรับผิดชอบ
- มีความสุภาพ ซื่อสัตย์
- ปฏิบตั หิ น้ าที่เพื่อสาธารณประโยชน์
2. คุณภาพของข่าว
2.1 ความสมบูรณ์ของข่าว
- เนื ้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่อง
การสื่อความหมายด้ วยภาพได้ ดี
- ความสอดคล้ องของสาระและภาพข่าว
2.2 ความถูกต้ องของข่าว
- ตรงกับข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้น
- ไม่มีการบิดเบือนข่าว
2.3 ความสมดุลและเที่ยงธรรม - ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ายที่ตกเป็ นข่าว
2.4 ความทันสมัยของข่าว
- มีความฉับไวทันต่อเหตุการณ์

การส่ งผลงานประกวด
ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489

ปิ ดรับผลงานภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น.
กรณี นําส่งผลงานทางไปรษณี ย์ จะต้องส่งเป็ น EMS เท่านัน้ โดยถือเอาวันที่ ประทับตราเป็ นสําคัญ

ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็ นที่สนิ ้ สุด
๐๐๐

