ขอเชิญชาวกรมประชาสัมพันธ สงรายการวิทยุ- โทรทัศน เขาประกวดใน
โครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส.
เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศนที่มคี ุณภาพ
และเพื่อใหบุคลากรกรมประชาสัมพันธไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ
ทักษะและประสบการณในการปฏิบัตงิ าน
ผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศจะไดรับการพิจารณาสงเขาประกวดในระดับนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศดานวิทยุ รางวัลที่ 1 รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
รางวัลชนะเลิศดานโทรทัศน รางวัลที่ 1 รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท
สงผลงานไดตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552
สงที่ สวนความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ กรมประชาสัมพันธ
โทร. 02-618-2323 ตอ 1710 และ 02-618-2377

รายละเอียดโครงการและแบบฟอรมการสงรายการประกวดตามเอกสารแนบทาย
คลิกดูตัวอยางรายการโทรทัศนของตางประเทศที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ ที่

http://intranet.prd.go.th/prd_vdo/archives/01_TheLetter.wmv
http://intranet.prd.go.th/prd_vdo/archives/02_Asian.wmv
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โครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส.
หลักเกณฑและเงื่อนไขการประกวด
การประกวดรายการวิทยุ
หัวขอที่ใชประกวด
หัวขอที่ 1
รายการวิทยุดีเดนดานการสงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชนกลุมนอย
(The best radio programmes integrating minorities)
การประกวดในหัวขอนี้ใหความสําคัญกับรายการวิทยุทจี่ ัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการอยูรวมกันของชนกลุม นอย (ชนกลุม นอย อาทิ ชาวเขา ผูอพยพ
ตามแนวชายแดน ผูทนี่ ับถือศาสนาตางกัน เปนตน)
รายการวิทยุเพื่อการศึกษาดีเดนดานสุขอนามัย
(The best educational radio programme supporting health care)
การประกวดในหัวขอนี้เนนรายการวิทยุที่จดั ขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
สาธารณสุขดานตาง ๆ อาทิ สุขอนามัยในชีวิตประจําวัน การบริโภค การใหความชวยเหลือทาง
การแพทย การดูแลเด็ก เรื่องเกี่ยวกับน้ํา สุขภาพของสตรี ฯลฯ ใหความรูและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอคนในทองถิน่ ได
รูปแบบรายการ
1. เปนรายการสารคดี (Feature) หรือ นิตยสารทางอากาศ
2. มีสคริปตรายการฉบับเต็ม (Full script)
3. มีความยาวตั้งแต 15-30 นาที
4. สงรายการเขาประกวดไดไมเกินรายละ 2 รายการตอหัวขอ
5. เปนรายการทีผ่ ลิตใหม หรือ รายการทีน่ ําออกอากาศแลวไมเกิน 1 ป นับจากวันทีสง
ประกวด
6. เปนรายการทีย่ ังไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มากอน
7. สงรายการในรูปแบบของ CD จํานวน 2 แผน ตอ 1 หัวขอ
หัวขอที่ 2
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การประกวดรายการโทรทัศน
หัวขอที่ใชประกวด
หัวขอที่ 1
รายการสารคดีโทรทัศนดีเดนประเด็นเกี่ยวกับน้าํ
(The best TV documentary on water issue)
การประกวดในหัวขอนี้มงุ เนนบทบาทของโทรทัศนตอการแกไข
วิกฤตการณนา้ํ และสงเสริมสุขอนามัย
หัวขอที่ 2
รายการโทรทัศนดีเดนเกีย่ วกับเด็ก
(The best children’s TV show)
การประกวดในหัวขอนี้ใหความสําคัญกับรายการเด็กนําเสนอผานผู
ดําเนินรายการและการผลิตรายการในหองสง
หลักเกณฑการตัดสิน
ดานแนวคิด
1. เรื่องที่สง ประกวดมีความสัมพันธกับแนวคิดหลัก
2. มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
3. มีการสื่อสารทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคของรายการ
4. มีความคิดสรางสรรค มีการสื่อสารรวมกับผูชม มี capture ที่ดึงดูดความสนใจ
ดานการผลิต
1. การถายภาพ ลําดับภาพ แสง เสียง รวมถึงดนตรีประกอบตองมีคุณภาพ
2. บทโทรทัศนกบั เนื้อหาตองสอดคลองกับแนวความคิดอยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบรายการ
1. มีสคริปตรายการฉบับเต็ม
2. มีความยาวตั้งแต 15-30 นาที
3. สงรายการเขาประกวดไดไมเกิน 2 รายการตอหัวขอ
4. เปนรายการทีผ่ ลิตใหม หรือ รายการทีน่ ําออกอากาศแลวไมเกิน 1 ป นับจากวันทีสง
ประกวด
5. เปนรายการทีย่ ังไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มากอน
6. สงรายการในรูปแบบของ VCD จํานวน 2 แผน ตอ 1 หัวขอ
คุณสมบัติผูสง ผลงานเขาประกวด แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ประเภทหนวยงาน ตองเปนหนวยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
2. ประเภทบุคคล ตองเปนขาราชการ ลูกจาง ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
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การสงผลงาน
1. ตองสงผลงานเสร็จสมบูรณ พรอมสคริปตรายการ และแบบฟอรมการสงรายการ
ประกวด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยสงผลงานมาที่
สวนความรวมมือระหวางประเทศ สํานักการประชาสัมพันธตา งประเทศ
กรมประชาสัมพันธ
2. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
3. มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแกผูไดรับรางวัลในงานครบรอบการกอตั้ง กปส.
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2552
ประเภทและรางวัล
1. เงินรางวัลสําหรับผลงานวิทยุ-โทรทัศนที่ชนะเลิศ
ดานวิทยุ รางวัลที่ 1 20,000 บาท (2 รางวัล สําหรับ 2 หัวขอ)
รางวัลที่ 2 15,000 บาท (2 รางวัล สําหรับ 2 หัวขอ)
รางวัลที่ 3 10,000 บาท (2 รางวัล สําหรับ 2 หัวขอ)
ดานโทรทัศน รางวัลที่ 1 30,000 บาท (2 รางวัล สําหรับ 2 หัวขอ)
รางวัลที่ 2 20,000 บาท (2 รางวัล สําหรับ 2 หัวขอ)
รางวัลที่ 3 15,000 บาท (2 รางวัล สําหรับ 2 หัวขอ)
ผลงานทีไ่ ดรบั รางวัล จะพิจารณาสงเขาประกวดในระดับนานาชาติ
ในโครงการ AIBD Radio & TV Award 2009
ดานโทรทัศน
AIBD TV Award 2009 รางวัลเงินสด 500 เหรียญสหรัฐ ตอ หัวขอ
หัวขอ 1. The best TV documentary on water issue
2. The best children’s TV show
ดานวิทยุ
AIBD Radio Award 2009 รางวัลเงินสด 500 เหรียญสหรัฐ
หัวขอ The best education radio programme supporting health care
Reinhard Keune’s Memorial Award รางวัลเงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ
หัวขอ The best radio programme integrating minorities
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินโครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส.
นางปราณี ศรีสุกใส สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย โทร. 081-173-1279
นางสาวกาญจนา ไชยสถิตวานิช สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
โทร.081-267-3553
นางวนิดา คชเสนี สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ โทร. 02-618-2323 ตอ 1710
และ 02-618-2377
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แบบฟอรมการสงรายการประกวด
โครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส.
ดานวิทยุ
 รายการวิทยุดีเดนดานการสงเสริมความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของชนกลุมนอย
 รายการวิทยุเพื่อการศึกษาดีเดนดานสุขอนามัย
ดานโทรทัศน
 รายการสารคดีโทรทัศนดีเดนประเด็นเกี่ยวกับน้าํ
 รายการโทรทัศนดีเดนเกี่ยวกับเด็ก
ประเภท

 หนวยงาน

 บุคคล

ชื่อรายการ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ระยะเวลา..............................................................................................................................
กลุมเปาหมาย.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วัตถุประสงคของรายการ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
วันที่ออกอากาศ....................................................................................................................
เจาของผลงาน
.............................................................................................................................................
สังกัด.....................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน.......................................... มือถือ ............................................
e-mail………………………………………………………………………………………………...
คํารับรองของผูบังคับบัญชา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(
)
วันที่...............................................
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