ส ถ า บั น อิ ศ ร า
ISRA INSTITUTE
๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์.๐-๒๒๔๑-๓๙๐๕ โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๓๙๐๖

ประกาศสถาบันอิ ศรา
เรือ่ ง ขอเชิ ญหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิ บตั ิ ในโรงเรียน
เข้าประกวดรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิ บตั ิ ในโรงเรียนส่งเสริมสิ ทธิ เด็ก ประจาปี 2558
The Best Child Rights Report Award 2015
สนับสนุนโดย UNICEF
หลักการและความเป็ นมา
ตามที่สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่ง ประเทศไทย ก่อตัง้ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้จดั โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจาปี 2549 โดย
การสนับสนุนจาก UNICEF แบ่งรางวัลออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ 2) รางวัลข่าว
ประเภทสื่อโทรทัศน์ 3) รางวัลข่าวประเภทสื่อวิทยุ และ 4) รางวัลข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ิ ซึง่ มีส่อื มวลชน
แขนงต่างๆ สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตามสมควร สาหรับคณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทต่างๆ ประกอบด้วยนัก
วิชาชีพ นักวิชาการด้านสือ่ สารมวลชน ผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก และผูแ้ ทนเด็กจากศูนย์ขา่ วเยาวชน โดยจัด
ให้มพี ธิ มี อบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 อันเป็ น “วันสิทธิเด็กสากล” หรือ Universal Children Day
ขณะเดียวกันได้จดั ให้มกี ารอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์สทิ ธิเด็กในประเทศไทย : ศึกษากรณีขา่ วทีไ่ ด้รบั รางวัล” อีกด้วย
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2550 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธสิ ถาบันพัฒนาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ได้มมี ติ
เห็นชอบให้รวม 2 สถาบันเข้าด้วยกัน คือ “สถาบันพัฒนาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย” ซึง่ ทาหน้าทีใ่ นการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ ส่งเสริมการทาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านสือ่ สารมวลชน และ “ศูนย์
ข่าวอิศรา” จัดตัง้ โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การยกระดับเป็ น “สถาบันข่าวอิศรา” ใน
เวลาต่อมา โดยดาเนินงานในรูปแบบการตัง้ กองบรรณาธิการข่าวอิสระจากการร่วมมือกันของสือ่ มวลชนจากส่วนกลาง
และสือ่ มวลชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากภารกิจของทัง้ 2 สถาบัน มีความเชื่อมโยงเกีย่ วกัน ภายใต้
ชื่อใหม่ คือ “สถาบันอิ ศรา” เพื่อความสะดวกในการบริหารงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้
จากนั น้ ในปี 2550 –2557 สถาบัน อิศ รา มูลนิ ธิพ ัฒ นาสื่อ มวลชนแห่ ง ประเทศไทย จึงได้จดั “โครงการ
ประกวดข่าวและสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริมสิ ทธิ เด็ก” โดยได้รบั การสนับสนุ นจากองค์การยูนิเซฟ เพื่อสานต่อภารกิจ
เดิมของสถาบันพัฒนาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ดังนัน้ เพื่อเป็ นความต่อเนื่องของภารกิจ สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จึงได้จดั
“โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิ งข่าวส่งเสริ มสิ ทธิ เด็ก ประจาปี 2558” ขึน้ และยังคงได้รบั การสนับสนุนจาก
องค์การยูนิเซฟ ด้วยดีเช่นเคย
อนึ่ ง การจัด ประกวดข่า วส่ง เสริม สิท ธิเด็ก เริ่ม ขึ้น เมื่อ ปี 2546 โดยความร่ ว มมือ ระหว่ า งสมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟโดยจัดพิธมี อบรางวัลในวันที่ 5 มีนาคม 2547 เนื่องในโอกาส “วัน
นั ก ข่ า ว” ต่ อ มาคณะกรรมการทัง้ สององค์ก รมีค วามเห็น ร่ ว มกั น ว่ า พิธีม อบรางวัลดัง กล่ า วควรจัด ขึ้น ในวัน ที่ 20
พฤศจิกายน ของทุกปี อนั เป็ น “วันสิทธิเด็กสากล” ดังนัน้ การจัดประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในปี
2558 จึงกาหนดให้มีพิธมี อบรางวัลขึน้ ในวัน ศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 โดยสถาบันอิศราเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
ดาเนินงาน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาคุณภาพในการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ขิ องนักเรียนในโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิเด็กและสนับสนุ นการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบตั เิ พื่อส่งเสริมสิทธิเด็กให้มากยิง่ ขึน้
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สถาบันอิศรา มูลนิธพิ ฒ
ั นาสือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
ผูส้ นับสนุนโครงการ
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ประเภทรางวัล
รางวัลประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ใิ นโรงเรียน
1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ใิ นโรงเรียนส่งเสริมสิทธิเด็ก
1. จะต้องเป็ นหนังสือพิมพ์ทผ่ี ลิตในโรงเรียน หรือใกล้เคียงทีต่ พี มิ พ์ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
2. ส่งหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ใิ นโรงเรียนได้ไม่เกินโรงเรียนละ 3 ฉบับ ฉบับละ 10 สาเนา
3. ส่งผลงานประกวดได้ท่ี สถาบันอิศรา เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300 โทรศัพท์ 02-241-3905 ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558
หลักเกณฑ์การพิ จารณา
รางวัลประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบตั ใิ นโรงเรียนส่งเสริมสิทธิเด็ก
1. เป้าหมาย
1. กิจกรรมบรรลุเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละแสดงออกของนักเรียนในรูปแบบการ
สือ่ สารผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
2. เนื้อหาสาระ
1. การนาเสนอเนื้อหาของข่าว , บทความ , รายงาน ทีถ่ อื เอาเนื้อหาคุณค่า มีประโยชน์และ
ก่อให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องด้านสิทธิเด็ก
2. ความหลากหลายของสาระ และภาพรวม
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3. การใช้ภาษาเพื่อการสือ่ สาร ความถูกต้อง เหมาะสม
4. การจัดวางเนื้อหา และหลักการบรรณาธิกร
3. แนวคิดรูปเล่ม
1. แนวคิดหลัก
2. เอกลักษณ์
3. รูปเล่มเพื่อการสือ่ สาร
4. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
4. ผลงานของนักเรียนภายใต้การให้คาปรึกษาของครูตอ้ งอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เพราะฉะนัน้
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ าณาผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด
การตัดสิ น ประกาศผล และมอบรางวัล
1. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินซึง่ แต่งตัง้ โดยสถาบันอิศรา ถือเป็ นอันยุติ
2. กรณีไม่มขี ่าวหรือสารคดีเชิงข่าวใดสมควรได้รบั รางวัลคณะกรรมการตัดสิน อาจพิจารณาให้ได้รบั รางวัล
ชมเชยหรืองดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
3. คณะกรรมการตัดสินสามารถพิจารณาเงินรางวัลตามคุณภาพของผลงานในกรณีทไ่ี ม่มผี ลงานใดเข้าเกณฑ์
รางวัลชนะเลิศได้
4. การประกาศผลการตัดสินและการมอบรางวัลจะมีขน้ึ ใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิ กายน 2558 ซึง่ เป็ น “วันสิทธิ
เด็กสากล”
_________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : วันประกาศผลการตัดสิ นและการมอบรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
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