
 

 

 
ท่ี  สขวท. 097 / 10 / 2561     

11 กรกฎาคม 2561 
เร่ือง    ขอเชิญสมคัรเข้ารับทนุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน  
 ส าหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทศัน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP 
เรียน ผู้ส่ือข่าว ช่างภาพ และ ผู้ปฏบิัตหิน้าที่ด้านส่ือออนไลน์ 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย ก าหนดการ/ใบสมคัรเข้ารับทนุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐานฯ  
 

 ด้วย สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ได้รับการจดัสรรเงินจาก   ส านกังานกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
 เพ่ือด าเนิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าว
โทรทศัน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP จ านวน 20 คน  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมการ
เพ่ิมทกัษะด้วยโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบติั "การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน" (Introduction  News Reporting) 
ให้กบัผู้สื่อข่าวและช่างภาพและผู้สนใจทัว่ไปเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทกัษะในการท าข่าวเชิงข่าวโทรทศัน์ขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้มีจริยธรรมในวิชาชีพ ทัง้นีเ้พ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการท า
ให้ข่าวโทรทศัน์ หรือ คลิปวิดีโอ รวมทัง้ การ Live Streaming ผ่านสื่อโซเซียล ท่ีน าเสนอออกมานัน้ มีมาตรฐานทางวิชาชีพส าหรับผู้
ท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้ารับทนุ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน  

 ส าหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทศัน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP จะได้รับสิทธ์ิ
การยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันอาทติย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมพาโซ่ แอทรัชดา 12 ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพฯ   
 ในการนี ้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทศัน์ไทย จึงเรียนเชิญผู้ส่ือข่าว ช่างภาพ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านส่ือออนไลน์ 

สมคัรเข้ารับทนุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าว
โทรทศัน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP โดยส่งใบสมคัรพร้อมด้วยหลกัฐานมายงั สมาคมนกัข่าววิทยุ
และโทรทศัน์ไทย ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอข่าว
และการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้ สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  
WORKSHOP จะได้พิจารณาคดัเลือกและประกาศรายช่ือผู้ ได้รับทนุโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561*  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาในการสง่ใบสมคัรเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน าเสนอข่าวและ
การรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทศัน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายเทพชยั แซห่ย่อง) 
นายก สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย  

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



 

 

 
 

ใบสมัคร เข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การน าเสนอข่าวและการรายงานข่าวขัน้พืน้ฐาน  
 ส าหรับผู้ส่ือข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING  WORKSHOP 

Application Form for INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP   
โดย สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association  

ระยะเวลาเวลา 3 วนั 2 คืน ตัง้แตว่นัศกุร์ท่ี 3   – วนัอาทิตย์ท่ี 5 สิงหาคม 2561 
โรงแรมพาโซ ่แอทรัชดา 12 ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 

โดย สมาคมนกัขา่ววิทยแุละโทรทศัน์ไทย ร่วมกบั ส านกังานกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 าขา่วโทรทศัน์ด้านการน าเสนอขา่วและการรายงานขา่วขัน้พืน้ฐาน ส าหรับผู้ ส่ือขา่วและ
ชา่งภาพขา่วโทรทศัน์  หรือไม ่ถ้ามีกรุณา ให้รายละเอียด 

Do you have any experience in INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP? If yes, please provide 
detail. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ความคาดหวงัตอ่การอบรม/ What is your expectation of the INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP ? 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



 

 

 
 
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 ในคืนวนัศกุร์ท่ี  3 ส.ค.  2561     ไม่พัก โรงแรม ในคืนวนัศกุร์ท่ี 3 ส.ค.  2561 
 เข้าพัก โรงแรม ในคืนวนัเสาร์ท่ี  4 ส.ค.  2561    ไม่พัก โรงแรม  ในคืนวนัเสาร์ท่ี  4  ส.ค.  2561 

 
 กรณีไมพ่กั ทา่นต้องเดนิทางมาร่วมอบรมด้วยตนเองตามเวลาท่ีก าหนดตลอดการอบรม  
 

 

**ในการเข้าร่วมอบรมครัง้นี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะอยู่ร่วมตลอดการอบรม** 
 

 
 
 

ลงช่ือ…………………….... …………….       ลงช่ือ……………………....…………….  
(.........................................................)                 (...........................................................)            
ต าแหนง่...............................................         ต าแหนง่..................................................                 

               ผู้สมคัรเข้าร่วมอบรม         หวัหน้างานผู้ รับรอง    
     โทรศพัท์/Mobile phone ..............................         โทรศพัท์/Mobile phone .................................. 
                                                                                                        
***สง่เอกสารใบสมคัรและรายละเอียดมาท่ี 
สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน์ไทย แฟกซ์ 02 243 8489 
Email: thaibja@hotmail.com   

mailto:thaibja@hotmail.com

