
 
 
 
 
 
 
 
 

Panasonic KID WITNESS NEWS 2013 
 

พรอม! สด! กับคนขาว   

โอกาสสําคัญสําหรับนองๆ มัธยมศึกษา เบิกทางสูเสนทางนักผลิตสารคดีขาว มืออาชีพ! 

1 ทศวรรษ การเฟนหาสุดยอดนักผลิตสารคดีขาวเยาวชน รุนที่ 10 

Panasonic ขอชวนนองๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษารวมสงผลงานคลิปสารคดีเชิงขาวเขารวมประกวด 

ใน โครงการสรางสรรค ฉลาดคิด ผลิตขาวกับพานาโซนิค “KID WITNESS NEWS”  

ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท  

พรอมลุนเปนตัวเเทนประเทศไทยเขาประกวดในระดบัเอเชียโอเชียเนียเเละระดับโลก 

 

 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 
 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุไมเกิน 18  ป  

 2.สมัครเปนทีมๆ ละ 5 คน เเละตองมีอาจารยที่ปรึกษาประจําทีม 1 คน 

 

 

กติกาในรอบที่ 1 
 1.สงผลงานคลิปสารคดีเชิงขาว ความยาว 3- 5 นาที ในหัวขอดานการสื่อสาร “หากโลกนี้ไรอนิเตอรเนต” หรือ ดาน

ส่ิงแวดลอม “จะใชชีวิตอยางไรใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม”  พรอมคําอธิบายรายละเอียดผลงาน 

 2.ผูเขาประกวด 1 ทีมสามารถสงผลงานไดไมจํากัดจํานวน 

 3.ทีมที่ผานเขาสูรอบที่ 2 จะตองเขารับการเวิรคช็อปเพื่อพัฒนาผลงาน ในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2556 เปนเวลา 3 วัน 2 

คืน 

 4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด  

   *** หมดเขตสงผลงานรอบเเรก วันที่ 2 สิงหาคม 2556**** 
 

 

 



  

Popular Vote  ใน Facebook (9 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556) 
รางวัลคลิปที่มียอด Like สูงสุด โดยจะเปดใหประชาชนทั่วไปไดชมคลิปขาวของทุกทีมที่สงผลงานเขารวมประกวด  

ซึ่งเปนคลิปที่แตละทีมผลิตขึ้นในชวงกิจกรรมเวิรคช็อป โดยจะเริ่มเปดใหทําการ Click Like ตั้งเเตวันที่ 9 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556 

ซึ่งคลิปขาวใดที่ยอด Like มากที่สุดจะไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท 

 

 

 

กติกาในรอบที่ 2  
 1.สงผลงานคลิปสารคดีเชิงขาว ความยาว 5 นาที ในหัวขอเกี่ยวกับ “ส่ิงเเวดลอม” (Environment) หรือ “การสื่อสาร” 

(Communication) พรอมคําอธิบายรายละเอียดผลงาน 

 2.คลิปผลงานจะตองมีบทบรรยายภาษาอังกฤษดานลาง (Subtitle - English)  

 3.สงผลงานในรูปเเบบไฟลนามสกุล .mov หรือ .avi เเละตองใสชื่อ-นามสกุล / ชื่อทีม / พรอมเบอรโทรศัพทในหนา DVD 

ดวย  

 4.เเตละทีม จะไดรับอุปกรณในการผลิตผลงานชิ้นที่ 2 เเละไดรับเงินทุนทีมละ 2,000 บาท 

 5.ผูเขาประกวด 8 ทีมสุดทาย จะตองพรีเซนตผลงานในคณะกรรมการตัดสิน ในวันประกาศผล 

 6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

   *** หมดเขตสงผลงานรอบสอง วันที่ 20 กันยายน 2556**** 
 

ขั้นตอนในการสมัครเเละสงผลงาน 
 1.กรอกใบสมัครไดที่ www.facebook.com/kwnthailand  

 2.อัพโหลดคลิปผลงานไดที่ www.facebook.com/kwnthailand ตั้งเเตวันที่ 8 มิ.ย. - 2 ส.ค. 2556  

 3. สงผลงานทางE-Mail : kwnthailand@gmail.com 

4. สงผลงานดวยตัวเอง หรือ ทางไปรษณีย  ที่อยูบริษัท เดย โพเอทส จํากัด 
 (วงเล็บมุมซอง :  Panasonic KID WITNESS NEWS 2013)  

เลขที่ 3 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

(วันจันทร - ศุกร เวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเวนวันเสาร-อาทิตย เเละวันหยุดราชการ)  
 
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่  โทร. 02-726-9996 # 16 เเละ 30 , คุณอาภารัตน (แนน)  เบอร 086-304-4816  

หรือ www.facebook.com/kwnthailand หรือ e-mail : kwnthailand@gmail.com 

 

 
 
 
 
 



เงื่อนไขในการสงผลงานเขาประกวด  
 1.ผลงานทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดในคลิปขาวที่สงเขารวมโครงการจะตองเปนผลงานตนฉบับ 

ที่ไมเคยสงเขาประกวดหรือไดรับรางวัลใดๆ มากอน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมโครงการ 

 2.ผลงานจะตองไมหลบหลูตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เเละตองไมสรางความเเตกเเยกโดยไมเหมาะสม 

 3.ผูจัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผานการประกวดทุกชิ้นไว โดยไมมีการยกเวนใดๆ ทั้งส้ิน 

ผลงานเเละเอกสารการสมัครที่ไมผานการคัดเลือกจะไมมีการสงคืนผูสมัคร ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 4.ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมการประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไวในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไวตามกฎหมายอยาง 

เครงครัด 

 5.คลิปผลงาน 8 ทีมสุดทาย ที่ผลิตในรอบชิงชนะเลิศ ถือเปนลิขสิทธิ์ของ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเมนท (ประเทศไทย) 

จํากัด  

 6. ผูผานเขารอบ 8 ทีมจะตองเขารวมเวิรกชอปเพื่อพัฒนาผลงาน 

 7. ตลอดระยะเวลาโครงการผูจัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงเเกไขกฏขอบังคับตางๆ ไดตามความเหมาะสม 

โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา 

 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่ส้ินสุด 

 9.ผูที่ไดรับรางวัลทุกรางวัลจะตองเสียภาษี ณ ที่จาย 5% 

 

เกณฑการตัดสิน 
ประเด็นในการนําเสนอสอดคลองกับหัวขอ 

ความนาสนใจ 

ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 

ลําดับภาพ (การตัดตอ) 

 

คณะกรรมการ ประกอบดวย 
 1.ตัวเเทนจาก กลุมบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย   1 ทาน 

 2.ตัวเเทนจาก นิตยสาร a day     1 ทาน 

 3.ผูทรงคุณวุฒิในวงการขาวเเละสื่อสารมวลชน    1 ทาน 

 4.อาจารยผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย    1 ทาน 

 5.ทีมโปรดักชั่น กระตายตื่นตัว     1 ทาน 

 

 
 
 
 
 
 



  

รางวัล  
 1. รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษามูลคา 50,000 บาท พรอมถวยรางวัล , เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
20,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค 
 2. รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษามูลคา 30,000 บาท พรอมถวยรางวัล , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 10,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค  
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษามูลคา 20,000 บาท พรอมถวยรางวัล , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 5,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค  
 4. รางวัลสารคดียอดเยี่ยม : ทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 2,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค  
 5. รางวัลตัดตอยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 2,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค 
 6. รางวัลบันทึกภาพยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 2,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค 
 7. รางวัลความคิดสรางสรรคยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 2,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค 
 8. รางวัลการนาํเสนอยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร , 
เงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 2,000 บาท และผลิตภัณฑจากพานาโซนิค 
 9. รางวัลPopular Vote : ทุนการศึกษามูลคา 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร  
 

 

 
กําหนดการโครงการ  
8 มิ.ย. - 2 ส.ค. 2556    เปดรับผลงานรอบเเรก  

8 มิ.ย. 2556       Free Workshop : กรุงเทพมหานคร 

2 ส.ค. 2556         ปดรับผลงานรอบแรก 

7 ส.ค. 2556     ตัดสินผลงานในรอบเเรก  

9 ส.ค. 2556     ประกาศผล 8 ทีมที่ผานเขาสูรอบที่ 2 

23 – 25 ส.ค. 2556    Workshop Camp 

26 ส.ค. - 20 ก.ย. 2556    พัฒนาผลงาน 

9 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556    Popular Vote Facebook   

20 ก.ย. 2556     ปดรับผลงานรอบ 2 

12 ต.ค. 2556     ประกาศผลการประกวด 

 


