
 

 

  

12  กมุภาพนัธ์ 2562 

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดข่าวและรายการวิทยุโทรทัศน์ยอดเย่ียม 

ประเภทข่าวโทรทัศน์ยอดเย่ียม 
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจาํปี 2561 

ตัง้แต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถงึวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 
 

 สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ได้รับมอบหมายจากมลูนิธิแสงชยั สนุทรวฒัน์ ให้เป็นผู้ ดําเนินการจดั

ประกวดขา่วโทรทศัน์ยอดเย่ียมประจําปี 2561 เพ่ือประกาศเกียรติคณุและตดัสินมอบรางวลัแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะ

การประกวด  

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

 

วัตถุประสงค์ 

 1.   เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุ และกระตุ้นให้ผู้จดัทําข่าวของสถานีโทรทศัน์ทกุประเภท มีการพฒันาความคิด

และเป้าหมายในการทํางาน โดยเน้นการผลิตข่าวท่ีมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์และเปล่ียนแปลง

สงัคมไทยให้ดีขึน้ อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพส่ือ 

 2. เพ่ือสนบัสนนุและกระตุ้นให้ผู้ผลิตขา่วและสถานีโทรทศัน์มีจิตสํานกึ ตระหนกัและให้ความสําคญักบัเร่ือง

ของจรรยาบรรณ/จริยธรรมของส่ือมวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอขา่ว 

 3.  เพ่ือสง่เสริมและให้กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบตังิานด้านขา่วโทรทศัน์ ซึง่เป็นวิชาชีพด้านการส่ือสารมวลชน 

 

ประเภทรางวัล 

 สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย และ มลูนิธิแสงชยั สนุทรวฒัน์ จะสนบัสนนุรางวลัสําหรับการประกวด

ขา่วโทรทศัน์ยอดเย่ียม โดยแบง่รางวลัเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้ 

1.  ข่าวเชิงสืบสวน - ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / สถานี 

1.1 ข่าวเชิงสืบสวน  

-  รางวลัข่าวเชิงสืบสวนยอดเย่ียม  จํานวน 1 รางวลั เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)      

พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

- รางวลัขา่วเชิงสืบสวนชมเชย รางวลัละ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) พร้อมโลเ่กียรติยศ 

2.  สารคดีเชิงข่าว 

2.1 สารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ  - ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / ประเภทย่อย / สถานี 

  -  รางวลัสารคดีเชิงขา่ว ประเภทรายการ ยอดเย่ียม จํานวน 1 รางวลั เป็นเงิน 50,000 บาท   

พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

  -  รางวลัสารคดีเชิงขา่ว ประเภทรายการ ชมเชย รางวลัละ 20,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ 



 

 

 

2.2 สารคดีเชิงข่าว ประเภทสกู๊ปข่าว - ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / ประเภทย่อย / สถานี 

  -  รางวลัสารคดีเชิงขา่ว ประเภทขา่ว ยอดเย่ียม จํานวน 1 รางวลั เป็นเงิน 50,000 บาท   

พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

  -  รางวลัสารคดีเชิงขา่ว ประเภทขา่ว ชมเชย รางวลัละ 20,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศ 

 

3. ข่าวเหตุการณ์ 

3.1 ข่าวรายงานสด (Real Time รายงานสดขณะท่ีเหตุการณ์เกิดขึน้) - ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง  

/ ประเภท / สถานี 

  -  รางวลัขา่วรายงานสดยอดเย่ียม  จํานวน 1 รางวลั  เป็นเงิน  50,000 บาท   

พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

  -  รางวลัขา่วรายงานสดชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

3.2 ข่าวเหตุการณ์ (ผ่านกระบวนการผลิต) - ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 เร่ือง / ประเภท / สถานี 

  -  รางวลัขา่วเหตกุารณ์ยอดเย่ียม  จํานวน 1 รางวลั  เป็นเงิน  50,000 บาท   

พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

  -  รางวลัขา่วเหตกุารณ์ชมเชย  รางวลัละ 20,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศ 
 

นิยาม 

      ข่าวเชิงสืบสวน ได้แก่ ประเด็นข่าวท่ีไม่เคยนําเสนอมาก่อน เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของเร่ืองราว

มากกวา่การให้ความสําคญักบัเหตกุารณ์ใดโดยเฉพาะ  ไมใ่ชก่ารเสนอข่าวโดยใช้แหล่งขา่วเพียงแหลง่เดียวหรือขา่ว

จากการแถลงข่าวเท่านัน้    อีกทัง้ต้องอาศยัการสืบค้นรวบรวมข้อมลูและเป็นเร่ืองราวท่ีมีคณุคา่ เกิดผลกระทบต่อ

สาธารณะ  

 

      สารคดีเชิงข่าว ได้แก่ ข่าวท่ีนําเสนอในรูปแบบของสารคดีท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในกระบวนการ

ผลิต และเนือ้หา  ทําให้เห็นแง่มมุตา่งๆ ของประเดน็ขา่วอยา่งสร้างสรรค์ และจะต้องเป็นข้อเท็จจริง 

 - * สารคดีเชิงขา่วประเภทรายการ ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องจบภายใน 1 ตอน  

*ให้อธิบายเนือ้หาสาระก่อนและหลงัของผลงานท่ีคดัเลือกส่งเข้าประกวด ในกรณีท่ีสารคดีเชิงข่าวมีการออกอากาศ

เผยแพร่หลายตอน) 

 - *สารคดีเชิงข่าวประเภทสกู๊ปข่าว ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ออกอากาศ

ต่อเน่ืองไม่เกิน 5 ตอน  

 

 ข่าวรายงานสด  ได้แก่  การนําเสนอข่าวแบบ (Real Time) เป็นการรายงานสดขณะท่ีเหตกุารณ์เกิดขึน้   

โดยการออกอากาศสดและคํานงึถึงองค์ประกอบขา่วท่ีถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ ภายใต้กรอบจริยธรรมในวิชาชีพส่ือ   



 

 

 

  

 ข่าวเหตุการณ์  ได้แก่ ข่าวและภาพข่าวท่ีเกิดขึน้อย่างปัจจุบันทันด่วน  โดยผู้ ส่ือข่าวหรือช่างภาพ  

สามารถบนัทึกภาพเหตกุารณ์ได้โดยทนัที โดยคํานึงถึงองค์ประกอบข่าวท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ภายใต้กรอบ

จริยธรรมในวิชาชีพส่ือ 

 

เง่ือนไขการประกวด  

 ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด   

 1. ต้องเคยออกอากาศจริงในประเทศไทย โดยระบ ุสถานี วนัเวลาท่ีออกอากาศอย่างชดัเจน  

 2. ต้องผลิตขึน้เองโดยมิได้ลอกเลียนแบบหรือทําสําเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้ อ่ืน ผู้ผลิตและ

เจ้าของลิขสิทธ์ิต้องเป็นคนไทย  

 3. ต้องเป็นงานท่ีเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ ระหวา่ง 1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561  

 4. ต้องมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์ ซึง่เผยแพร่ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 

5. ผลงานท่ีได้รับรางวลัแสงชยั สุนทรวฒัน์ สมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทยและมูลนิธิแสงชยั สุนทร

วฒัน์ มีสิทธ์ิในการเผยแพร่ผลงานตอ่สาธารณะได้ โดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากผลงานนัน้ 

จาํนวนผลงานท่ีส่งประกวด 

 สถานีสามารถสง่ผลงานเข้าประกวด ดงันี ้

1. สามารถสง่ได้ทกุประเภทรางวลั 

2. แตล่ะประเภทรางวลั สง่ได้ไมเ่กิน 3 เร่ือง/สถานี  

3. กรณีสง่สารคดีเชิงขา่วประเภทรายการ ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องจบภายใน 1 ตอน  

4. กรณีส่งสารคดีเชิงข่าวประเภทสกู๊ ปข่าว ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที 

ออกอากาศตอ่เน่ืองไมเ่กิน 5 ตอน 

 

การจัดเตรียมผลงานส่งเข้าประกวด 

  1. จดัทํารายละเอียดตา่ง ๆ แตล่ะรายการท่ีสง่เข้าประกวด โดยมีหวัข้อหลกั ดงันี ้

     1.1 ช่ือเร่ือง  ช่ือผู้จดัทํา หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

     1.2 บทคดัยอ่สรุปเร่ืองราว 

     1.3 วตัถปุระสงค์ในการนําเสนอขา่ว/เร่ือง/รายการ 

     1.4 เร่ือง หรือขา่วในรายการ หรือรายการ มีคณุคา่ตอ่สงัคมอยา่งไร 

     1.5 วนั/เวลา และสถานท่ีเกิดขา่ว/เหตกุารณ์  

     1.6 วนั/เวลา และสถานี ท่ีออกอากาศ 

  



 

 

 

2. ทําจดหมายนําส่งข่าวท่ีเข้าประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการข่าว แต่ละประเภทรางวัล 

หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือตดิตอ่ผู้ประสานงาน จดหมายลงนามโดยผู้บริหารสถานีหรือบรรณาธิการข่าว 

 3. จดัทําสคริปต์ขา่วโทรทศัน์ เป็นไฟล์ PDF 

 4. บนัทกึผลงานท่ีสง่เข้าประกวดด้วยสกลุ .mpeg4 เท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกของกรรมการตอ่การเปิด

พิจารณาผลงาน 

 5. สําเนาผลงาน (ข้อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้อ 1) และสคริปต์ข่าวโทรทศัน์ (ข้อ 3) บนัทึกลง thumb 

drive จํานวน 1 ชดุ / ประเภท / สถานี 

 6. ดําเนินการจดัส่งจดหมายตามข้อ 2 ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อ 5 มายงัสมาคมนกัข่าววิทยุ

และโทรทศัน์ไทย ตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึงวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

 

หลักเกณฑ์ในการตัดสินข่าวโทรทัศน์ยอดเย่ียม 

 พิจารณาจากองค์ประกอบตา่งๆ ของขา่วและสารคดีเชิงข่าวท่ีสง่เข้าประกวด  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณุค่าของข่าว 

1.1 มีประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่ประเทศชาตแิละประชาชน 

 1.2 รักษาสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

 1.3 มีจริยธรรมในการนําเสนอขา่ว    

2. คณุภาพของข่าว 

 2.1  ความสมบรูณ์ของขา่ว 

- เนือ้หาสาระของข่าวมีความสมบรูณ์ และมีความตอ่เน่ือง     - 

การส่ือความหมายด้วยภาพได้ดี 

  - ความสอดคล้องของสาระและภาพขา่ว 

 2.2  ความถกูต้องของขา่ว    

 - ตรงกบัข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ 

   - ไมมี่การบิดเบือนขา่ว 

 2.3  ความสมดลุและเท่ียงธรรม  

 - ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายท่ีตกเป็นขา่ว 

 2.4  ความเป็นขา่วท่ีทนัตอ่สถานการณ์  

 

 

 

 

 



 

 

 

การจัดส่งผลงานประกวด 

 สง่ท่ี: สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

538/1 ถนนสามเสน แขวงดสุิต เขตดสุิต กทม. 10300 

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

 

 

 

ปิดรบัผลงานภายในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. 

กรณีนําส่งผลงานทางไปรษณีย ์จะต้องส่งเป็น EMS เท่านัน้ โดยถือเอาวนัท่ีประทบัตราเป็นสาํคญั 

 

ถือคาํตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีสิน้สุด 

๐  ๐  ๐ 

 


