12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสมาคมนักข่ าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
ขอเชิญชวนส่ งผลงานเข้ าประกวดข่ าวและรายการวิทยุโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม
ประเภทรายการข่ าววิทยุ-รายการวิทยุสร้ างสรรค์ สังคมยอดเยี่ยม
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2562
ตัง้ แต่ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันศุกร์ ท่ ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้ ดําเนินการจัด
ประกวดรายการข่าววิทยุ และรายการวิทยุสร้ างสรรค์สงั คมยอดเยี่ยม ประจําปี 2562 เพื่อประกาศเกี ยรติคณ
ุ
และมอบรางวัล แก่ เจ้ า ของผลงานผู้ ช นะการประกวด โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารส่ ง ผลงานเข้ า ประกวด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิตข่าวและรายการของสถานีวิทยุตา่ ง ๆ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ในการทํางาน เน้ นการผลิตรายการข่าวและรายการวิทยุท่ีมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าต่อผู้ฟัง และมีศกั ยภาพนําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในสังคม
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิตรายการข่าวและรายการวิทยุ มีจิตสํานึกที่ดีตอ่ สังคมและจริ ยธรรม
วิชาชีพสื่อมวลชน
3. เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจแก่ผ้ ทู ํางานด้ านรายการข่าวและรายการวิทยุ
ประเภทรางวัล
1. ประเภทรายการข่ าววิทยุ
1.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงิน 30,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
1.2 ชมเชย 1 รางวัล เงิน 10,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
2. ประเภทรายการวิทยุสร้ างสรรค์ สังคม
2.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงิน 30,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
2.2 ชมเชย 1 รางวัล เงิน 10,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
คํานิยาม
1.รายการข่ าววิทยุ หมายถึง การนําเสนอข่าว สารคดีเชิงข่าว และบทวิเคราะห์ ข่าว ในรู ปแบบของ
รายการ ที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง เป็ นธรรม และสมดุล ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
2.รายการวิทยุ สร้ างสรรค์ สังคม หมายถึง รายการวิท ยุส่งเสริ ม คุณ ภาพชีวิต หรื อสะท้ อนให้ เห็น
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นด้ านต่าง ๆ ในสังคม ด้ วยรูปแบบและวิธีการนําเสนออย่างสร้ างสรรค์

เงื่อนไขการประกวด
ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
1. ต้ องเคยออกอากาศจริ งในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอย่างชัดเจน
2. ต้ องผลิตขึ ้นเองโดยมิได้ ลอกเลี ยนแบบหรื อทําสํ าเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้อื่น ผู้ผลิต
และเจ้ าของลิขสิทธิ์ต้องเป็ นคนไทย
3. ต้ องเป็ นงานที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ ระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
4. ต้ อ งมี ใบรั บ รองการออกอากาศจากนายสถานี วิ ท ยุ , ผู้อํ า นวยการสถานี , ผู้ จัด การสถานี หรื อ
บรรณาธิการข่าวสถานี ซึง่ เผยแพร่ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
5.ผลงานที่ ได้ รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒ น์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทยและมูล นิ ธิแสงชัย
สุนทรวัฒน์ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะได้ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานนัน้
จํานวนผลงานที่ส่งประกวด
สถานีสามารถส่งผลงานเข้ าประกวด ดังนี ้
1. ส่งได้ ทงประเภทรายการข่
ั้
าววิทยุ และประเภทรายการวิทยุสร้ างสรรค์สงั คม
2. แต่ละประเภทรางวัล ส่งได้ ไม่เกิน 3 ชื่อรายการ
3. แต่ละ ‘ชื่อรายการ’ ส่งให้ กรรมการพิจารณาชื่อรายการละไม่เกิน 3 ตอน
การจัดเตรี ยมผลงานส่ งเข้ าประกวด
1. จัด ทํ า รายละเอี ย ดต่าง ๆ ของรายการข่าววิ ท ยุ/รายการวิ ท ยุส ร้ างสรรค์ แต่ล ะรายการที่ ส่ง เข้ า
ประกวด โดยมีหวั ข้ อหลัก ดังนี ้
1.1 ชื่อรายการข่าวหรื อรายการวิทยุสร้ างสรรค์สงั คม 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. ทําจดหมายนําส่งข่าวที่เข้ าประกวด ประเภทของรางวัล จํานวนรายการข่าว และ/หรื อ รายการวิทยุ
สร้ างสรรค์สงั คม ในแต่ละประเภทรางวัล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อผู้ประสานงาน จดหมายลงนาม
โดยนายสถานีวิทยุ, ผู้อํานวยการสถานี, ผู้จดั การสถานี หรื อบรรณาธิการข่าวสถานี
3. จัดทําบทรายการข่าว และ/หรื อ บทรายการวิทยุสร้ างสรรค์สงั คมเป็ นไฟล์ PDF
4. บันทึกผลงานที่ส่งเข้ าประกวดด้ วยสกุล .mp3 เท่านัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกของกรรมการต่อการ
เปิ ดพิจารณาผลงาน

5. สําเนาผลงาน (ข้ อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้ อ 1) และบทวิทยุ (ข้ อ 3) บันทึกลง thumb drive
จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี
6. ดําเนินการจัดส่งจดหมายตามข้ อ 2 ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้ อ 5 มายังสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย ตังแต่
้ วนั พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
หลักเกณฑ์ การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดข่าววิทยุยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2562
ซึง่ สมาคมฯ แต่งตัง้ จะเป็ นผู้พิจารณาตัดสิน และให้ ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็ นที่สิ ้นสุด
การพิจารณาผลงานที่สง่ ประกวดมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ความชัดเจนของประเด็น แหลมคม และมีแง่มมุ ใหม่ ๆ
2. การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเชิงลึกจากทุกประเภทของแหล่งข่าว
3. กระบวนการผลิตทางวิทยุ ทังการเขี
้
ยนบท และการนําเสนอ ที่ชว่ ยให้ รายการน่าสนใจ
4. เป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์สงั คม ก่อให้ เกิดสิ่งดี ๆ ในสังคมไทย
5. เป็ นต้ นฉบับของผู้สง่ เข้ าประกวดเอง ไม่ได้ ลอกเลียนแบบใครมา
6. เป็ นรายการที่ยดึ มัน่ ในจริยธรรมวิชาชีพ
การจัดส่ งผลงานเข้ าประกวด
ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2243-8479, 086-522-4288 โทรสาร 0-2243-8489

ปิ ดรับผลงานภายในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
กรณี นําส่งผลงานทางไปรษณี ย์ จะต้องส่งเป็ น EMS เท่านัน้ โดยถือเอาวันที่ประทับตราเป็ นสําคัญ
ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็ นที่สนิ ้ สุด
๐๐๐

