
 

 

 
ท่ี  สขวท.  077/09/2559    21 มกราคม 2559 
 
เร่ือง    ขอเชิญสมคัรเข้ารับทนุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัข่าวโทรทศัน์ด้านการสืบสวนสอบสวน 
 (Investigative TV Journalists Training) 
เรียน  
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ก าหนดการ/ใบสมคัรเข้ารับทนุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัข่าวโทรทศัน์ด้านการสบืสวนสอบสวน 
  (Investigative TV Journalists Training) 
 ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ(ประเภทท่ี 1) เพ่ือด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
นกัข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training)  จ านวน 60 คน  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
สนบัสนนุสง่เสริมการเพ่ิมทกัษะให้นกัข่าวและช่างภาพข่าวโทรทศัน์ ท่ีมีอายงุานตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป ให้สามารถท าข่าวเชิงสืบสวน
ในหลากหลายมิติและรูปแบบมากขึน้ และน าเทคนิค ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการท าข่าว เชิง
สืบสวน และเป็นการกระตุ้นให้สถานีโทรทศัน์ช่องตา่งๆ เห็นความส าคญัและสนบัสนนุให้กองบรรณาธิการ ท าข่าวสืบสวนมากขึน้ 

ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้ารับทนุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัข่าวโทรทศัน์ด้านการสืบสวนสอบสวน 
(Investigative TV Journalists Training)    จะได้รับสทิธ์ิการยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร ระยะเวลา 4 วนั 3 
คืน ระหว่างวันพฤหสับดีที่ 11 – วันอาทติย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559   ณ โรงแรมบดัดี ้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด          
จ.นนทบรีุ โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ คือ Mr. Nils Hanson, Editor of Uppdrag Granskning (Mission 
Investigate) at Swedish Public Service Television Company (SVT). The internationally successful investigative TV-
program is aired prime time one hour a week, 45 times a year. Nils, a former award winning investigative reporter,  
 ในการนี ้สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย จึงเรียนเชิญมายังองค์กรของท่านร่วมส่งทีมข่าวที่มีอายุงานตัง้แต่ 6 

เดือนขึน้ไป* จ านวน 2 คน ประกอบด้วย นกัข่าว 1 คน และ ช่างภาพ 1 คน เพ่ือสมคัรเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
นกัข่าวโทรทศัน์ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training)      โดยส่งใบสมคัรพร้อมด้วยหลกัฐานมายงั 
สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
นกัข่าวโทรทศัน์ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training)     จะได้พิจารณาคดัเลือกและประกาศรายช่ือ
ผู้ ได้รับทนุโครงการฯ ภายในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 *  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาการสมคัรเข้ารับทุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการ
สืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training)     

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายวิสทุธ์ิ คมวชัรพงศ์) 
หวัหน้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัข่าวโทรทศัน์ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training)     

 

*รายละเอียดเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ่ นิรมล ประสารสขุ ผู้จดัการโครงการฯ โทร. 02 243 8479 / 089 203 7211 



 

 

 
 

ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน 
 (Investigative TV Journalists Training)     

Application Form for Workshop/Training (Investigative TV Journalists Training) 
โดย สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association  

ระยะเวลาเวลา 4 วนั 3 คืน ตัง้แตว่นัพฤหสับดีท่ี 11  – วนัอาทิตย์ท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2559   
Four days and three nights – THU 11 – SUN 14, FEB, 2016.  
ณ โรงแรมบดัดี ้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซค์ ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

โดย สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ร่วมกบั กทปส และ ส านกังาน กสทช. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)..................................... ..................................................ช่ือเลน่................. 
Name (Mr./Mrs./Miss)……………………………………………………………………………………………..Nickname…………… 

ช่ือหน่วยงาน/องค์กรสังกัด  .......………............................................……… ต าแหน่ง........................................ 

Organization(TV -Station)………………………………………………………Position……………………………… 

อายงุาน............ปี โทรศพัท์…………………..…โทรสาร…………………….มือถือ.......... ………….……..………….  

How long have you worked in this industry? ....................... Year Telephone…………………………..…………  

Fax. ……………….... Mobile……………………….Email: …………………….……............................................. 

ลกัษณะงาน / Job Description............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

ทา่นมีประสบการณ์ในการท าขา่วโทรทศัน์ด้าน Investigative – ขา่วสืบสวน หรือไม ่ถ้ามีกรุณา ให้รายละเอียด 

Do you have any experience in Investigative Journalism? If yes, please provide detail. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ความคาดหวงัตอ่การอบรม/ What is your expectation of the Investigative TV Journalists Training? 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ทา่นมีทกัษะความรู้พืน้ฐานด้านการถ่ายภาพและตดัตอ่หรือไม/่ Are you have skilled in the use of camera and VIDEO Editor 

Basic? 

o มี     O  ไมมี่   



 

 

   

กรุณากรอกรายละเอียดในการ ***เข้าพักค้าง / ไม่พักค้าง*** 
(กรุณา  หน้าช่อง เข้าพกั หรือ ไมเ่ข้าพกั ด้วย) 

 

 
 เข้าพัก โรงแรม ในคืนวนัพฤหสับดีท่ี 11 ก.พ. 2559   ไม่พัก โรงแรม ในคืนวนัพฤหสับดีท่ี 11 ก.พ. 2559 
 เข้าพัก โรงแรม ในคืนวนัศกุร์ท่ี 12  ก.พ. 2559     ไม่พัก โรงแรม  ในคืนวนัศกุร์ท่ี 12  ก.พ. 2559 
 เข้าพัก โรงแรม ในคืนวนัเสาร์ท่ี 13  ก.พ. 2559   ไม่พัก โรงแรม ในคืนวนัเสาร์ท่ี  13  ก.พ.  2559 

 
 กรณีไมพ่กั ทา่นต้องเดนิทางมาร่วมอบรมด้วยตนเองตามเวลาท่ีก าหนดตลอดการอบรม  
 

 

**ในการเข้าร่วมอบรมครัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม** 
 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ…………………….... …………….      ลงช่ือ……………………....…………….  
(.........................................................)      (................................................................)            
ต าแหนง่..........................................................        ต าแหนง่..........................................................                 
     ผู้สมคัรเข้าร่วมอบรม      หวัหน้างานผู้ รับรอง    
โทรศพัท์/Mobile phone ........................ .......  โทรศพัท์/Mobile phone .......................................... 
                                                                                                        

 


