12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสมาคมนักข่ าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย
ขอเชิญชวนส่ งผลงานเข้ าประกวดข่ าวและรายการวิทยุโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม

ประเภทข่ าวโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจําปี 2562
ตัง้ แต่ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันศุกร์ ท่ ี 13 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้ เป็ นผู้ดําเนินการจัด
ประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประจําปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ และตัดสินมอบรางวัลแก่เจ้ าของผลงานผู้ชนะ
การประกวด ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุน และกระตุ้นให้ ผ้ จู ดั ทําข่าวของสถานีโทรทัศน์ทกุ ประเภท มีการพัฒนาความคิด
และเป้าหมายในการทํ างาน โดยเน้ นการผลิ ตข่าวที่ มี คุณ ภาพและมี คุณ ค่าต่อการสร้ างสรรค์ และเปลี่ ยนแปลง
สังคมไทยให้ ดีขึ ้น อันเป็ นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ ผ้ ผู ลิตข่าวและสถานีโทรทัศน์มีจิตสํานึก ตระหนักและให้ ความสําคัญกับเรื่ อง
ของจรรยาบรรณ/จริ ยธรรมของสื่อมวลชนในการกระบวนการผลิตและนําเสนอข่าว
3. เพื่อส่งเสริ มและให้ กําลังใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านข่าวโทรทัศน์ ซึง่ เป็ นวิชาชีพด้ านการสื่อสารมวลชน
ประเภทรางวัล
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ จะสนับสนุนรางวัลสําหรับการประกวด
ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม โดยแบ่งรางวัลเป็ น 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. ข่ าวเชิงสืบสวน - ส่ งผลงานได้ ไม่ เกิน 3 เรื่อง / สถานี
1.1 ข่ าวเชิงสืบสวน
- รางวัลข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้ วน)
พร้ อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลข่าวเชิงสืบสวนชมเชย รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้ วน) พร้ อมโล่เกียรติยศ
2. สารคดีเชิงข่ าว
2.1 สารคดีเชิงข่ าว ประเภทรายการ - ส่ งผลงานได้ ไม่ เกิน 3 เรื่ อง / ประเภท / สถานี
- รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000 บาท
พร้ อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ

2.2 สารคดีเชิงข่ าว ประเภทสกู๊ปข่ าว - ส่ งผลงานได้ ไม่ เกิน 3 เรื่ อง / ประเภท / สถานี
- รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
3. ข่ าวเหตุการณ์
3.1 ข่ าวรายงานสด (Real Time รายงานสดขณะที่เหตุการณ์ เกิดขึน้ ) - ส่ งผลงานได้ ไม่ เกิน 3 เรื่ อง
/ ประเภท / สถานี
- รางวัลข่าวรายงานสดยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลข่าวรายงานสดชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
3.2 ข่ าวและภาพข่ าวสถานการณ์ (ผ่ านกระบวนการผลิต) - ส่ งผลงานได้ ไม่ เกิน 3 เรื่ อง / ประเภท
/ สถานี
- รางวัลข่าวและภาพข่าวสถานการณ์ยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เป็ นเงิน 50,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ
- รางวัลข่าวและภาพข่าวสถานการณ์ ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้ อมโล่เกียรติยศ

นิยาม
ข่ าวเชิงสืบสวน คือ ข่าวเชิงสืบสวนจะต้ องมีการสืบค้ นข้ อมูลในเชิงลึก ปมปั ญหา เห็นเงื่อนงํา ความไม่
ชัดเจน ความขัดแย้ ง เป็ นการกล่าวถึงภาพรวมของเรื่ องราวมากกว่าการให้ ความสําคัญกับเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะ
ไม่ใช่การเสนอข่าวโดยใช้ แหล่งข่าวเพี ยงแหล่งเดียวหรื อข่าวจากการแถลงข่าวเท่านัน้ อี กทังต้
้ องอาศัยการสืบค้ น
รวบรวมข้ อมูลและเป็ นเรื่ องราวที่มีคณ
ุ ค่า เกิดผลกระทบต่อสาธารณะ
สารคดีเชิงข่ าว ได้ แก่ ข่าวที่ นําเสนอในรู ปแบบของสารคดีที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน ในกระบวนการ
ผลิต และเนื ้อหา ทําให้ เห็นแง่มมุ ต่างๆ ของประเด็นข่าวอย่างสร้ างสรรค์ และจะต้ องเป็ นข้ อเท็จจริ ง
- สารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดจะต้ องจบภายใน 1 ตอน
*ให้ อธิบายเนื ้อหาสาระก่อนและหลังของผลงานที่คดั เลือกส่งเข้ าประกวด ในกรณีที่สารคดีเชิงข่าวมีการออกอากาศ
เผยแพร่หลายตอน)
- สารคดีเชิงข่าวประเภทสกู๊ปข่าว ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ออกอากาศต่อเนื่อง
ไม่เกิน 5 ตอน
ข่ าวเหตุการณ์
- ข่าวรายงานสด ได้ แก่ การนําเสนอข่าวแบบ (Real Time) เป็ นการรายงานสดขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ ้น
โดยการออกอากาศสดและคํานึงถึงองค์ประกอบข่าวที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนสมบูรณ์ ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมในวิชาชีพสื่อ
- ข่าวและภาพข่าวสถานการณ์ ได้ แก่ ข่าวและภาพข่าวที่เกิดขึ ้นแล้ ว โดยผู้สื่อข่าวหรื อช่างภาพ สามารถ
บันทึกภาพเหตุการณ์ ได้ โดยทันที (แต่มีการนําเสนอผ่านกระบวนการผลิต เช่น มีการตัดต่อหน้ างานหรื อตัดต่อใน
สตูดิโอแล้ วนํามาเสนอโดยมีผ้ ูสื่อข่าวเปิ ดหน้ ารายงาน) และคํานึงถึงองค์ประกอบข่าวที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์
ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมในวิชาชีพสื่อ

เงื่อนไขการประกวด
1. ต้ องเคยออกอากาศจริ งในประเทศไทย โดยระบุ สถานี วันเวลาที่ออกอากาศอย่างชัดเจน
2. ต้ องผลิตขึน้ เองโดยมิได้ ลอกเลี ยนแบบหรื อทํ าสํ าเนาส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้อื่น ผู้ผลิตและ
เจ้ าของลิขสิทธิ์ต้องเป็ นคนไทย
3. ต้ องเป็ นงานที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
4. ต้ องมีใบรับรองการออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ ซึง่ เผยแพร่ผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
5. ผลงานที่ได้ รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและมูลนิธิแสงชัย สุนทร
วัฒน์ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะได้ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานนัน้
จํานวนผลงานที่ส่งประกวด
1. สามารถส่งได้ ทกุ ประเภทรางวัล
2. แต่ละประเภทรางวัล ส่งได้ ไม่เกิน 3 เรื่ อง/สถานี
3. กรณีสง่ สารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดจะต้ องจบภายใน 1 ตอน
4. กรณี ส่ ง สารคดี เ ชิ ง ข่ า วประเภทสกู๊ ปข่ า ว ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งมี ค วามยาวไม่ เกิ น 5 นาที
ออกอากาศต่อเนื่องไม่เกิน 5 ตอน
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 และสถานที่เกิดข่าว/เหตุการณ์
1.6 วัน/เวลา และสถานี ที่ออกอากาศ
2. ทํ าจดหมายนํ าส่ง ข่าวที่ เข้ าประกวด ประเภทของรางวัล จํ า นวนรายการข่าว แต่ล ะประเภทรางวัล
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อผู้ประสานงาน จดหมายลงนามโดยผู้บริ หารสถานีหรื อบรรณาธิการข่าว
3. จัดทําสคริ ปต์ขา่ วโทรทัศน์ เป็ นไฟล์ PDF
4. บันทึกผลงานที่สง่ เข้ าประกวดด้ วยสกุล .mpeg4 เท่านัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกของกรรมการต่อการเปิ ด
พิจารณาผลงาน
5. สําเนาผลงาน (ข้ อ 4) รายละเอียดของรายการ (ข้ อ 1) และสคริ ปต์ข่าวโทรทัศน์ (ข้ อ 3) บันทึกลง thumb
drive จํานวน 1 ชุด / ประเภท / สถานี

6. ดําเนินการจัดส่งจดหมายตามข้ อ 2 ผลงานและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้ อ 5 มายังสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ตังแต่
้ วนั พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
หลักเกณฑ์ ในการตัดสินข่ าวโทรทัศน์ ยอดเยี่ยม
พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่สง่ เข้ าประกวด ดังต่อไปนี ้
1. คุณค่าของข่าว
1.1 มีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อประเทศชาติและประชาชน
1.2 รักษาสิทธิ เสรี ภาพ และความเป็ นธรรมในสังคมไทย
1.3 มีจริ ยธรรมในการนําเสนอข่าว
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 ความเป็ นข่าวที่ทนั ต่อสถานการณ์
การจัดส่ งผลงานประกวด
ส่งที่: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2243-8479 / 08-6522-4288 โทรสาร 0-2243-8489

ปิ ดรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.
กรณี นําส่งผลงานทางไปรษณี ย์ จะต้องส่งเป็ น EMS เท่านัน้ โดยถือเอาวันที่ ประทับตราเป็ นสําคัญ
ถือคําตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็ นที่สนิ ้ สุด
๐๐๐

