
 

 

1 1 
 

สรุปรายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2554 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

------------------------------------------------------------------- 
เวลา 10.20 น. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย คนท่ี 1 ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุม และ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2554 เมื่อ    วันพฤหัสบดี
ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   
1.น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข               ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ 
2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที ่1    
3 นายเจษฏา อนุจารี                              รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ  คนที่ 2  
4.นายประณต วิเลปสุวรรณ                     เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
5.นายชัยนันต์ สันติวาสะ                         เหรัญญิก สภาวิชาชีพข่าวฯ 
6.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
7.ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์       กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ              
8.นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม   กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
9.นายวัฒนา เงินกลม                              กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
10 นายวิวัฒน์ จันสุวรรณโณ  กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ       
11.นายปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
12.นายประทีป คงสิบ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ      
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1. นายส าราญ ฉัตรโท    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ         ติดภารกิจ    
2.  ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ     ติดภารกิจ    
3.นายวันชัย บุญประชา                กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ  ติดภารกิจ 
4.นายสมชาย หอมลออ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ     
5.นายปราชญ์ ไชยค า                              กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 
6. นายชุมชัย แกว้แดง   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    ติดภารกิจ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายโกศล สงเนียม  อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
2.น.ส.นิรมล ประสารสุข              ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
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3.น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว          ผู้จัดการส านักงาน สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
4.น.ส.ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ          เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมนักข่าววิทยฯุ 

วาระที่ 1       เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแทนคณะกรรมการเดิมที่ลาออก  

1.นายวิวัฒน์ จันสุวรรณโณ รองหัวหน้าฝ่ายข่าวต่างประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 
3.นายปฏิวัติ วสิกชาติ บรรณาธิการข่าว สถานีข่าว TNN  

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 องค์กรสมาชิกใหม่สถานีโทรทัศน์ VOICE TV นายประทีป คงสิบ ผู้อ านวยการฝ่ายContent & Program 
มติที่ประชุม รับทราบ 
1.3 นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คนที่ 1 เข้าร่วม 

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 2554 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (น.3-8) 

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กสทช คือ นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี / รองประธาน คือ นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/ เลขาธิการ คือ รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์
และการการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
1.4 ส านักเลขาธิการวุฒิสภา เชิญประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ 

สรรหา กสทช. ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30  อาคารสุขประพฤติ (น.9-20) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
1.5 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเชิญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนใน

หัวข้อ “ประเมินศักยภาพสื่อมวลชนกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย” วันที่ 14 -15 ก.พ. 54 (น.21-23) 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมี คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข เข้าร่วมเวท ี
1.6 ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เชิญเข้าร่วมสัมมนาเสนอรายงานการวิจัยโครงการ “การศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” วันที่ 21 ก.พ. 54 เวลา 13.00 -16.30 น. (น.24-26) 
มติที่ประชุม รับทราบ แต่ไม่มีตัวแทนสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเข้าร่วมงานสัมมนา 
1.7 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง 

“กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” 23-25 ก.พ. 54 (น.27-31) 
มติที่ประชุม รับทราบ แต่ไม่มีตัวแทนสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเข้าร่วมงานสัมมนา 

วาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 15 / 2554 (น.27-30) 
มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ 
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วาระที่ 3       รายงานฐานะการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น.31-35) 
มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ และกรรมการเสนอให้มีการท าจัดรูปงบดุลบัญชี 

และรายละเอียดรายรับและรายจ่ายประจ าเดือน พร้อมทั้งหาผู้จัดท าบัญชีอย่างเป็นทางการ 
โดยคุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รับผิดชอบที่จะไปจัดหาผู้จัดท าบัญชี 

 
วาระที่ 4       เรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้ากิจกรรมของสภาวิชาชีพข่าวฯ 

      4.1  คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ และประชาสัมพันธ์   
4.2  คณะอนุกรรมการจริยธรรมและรับเรื่องราวร้องเรียน  
4.3  คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
4.4  คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน   

 
วาระที่ 5      เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 เลือกประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
มติที่ประชุม เลือก น.ส. สุวรรณา สมบัติรักษาสุข เป็นประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

และ เลือก นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ เป็นรองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุฯ คนท่ี 1  
  5.2 เลือกกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
  -สายวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย 1 ต าแหน่ง 
มติที่ประชุม เลือก นายประทีป คงสิบ สถานีโทรทัศน์ VOICE TV 

-สายผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค 1 ต าแหน่ง 
มติที่ประชุม เลือก นางสุวรรณา  จิตประภัสสร์  

5.3 สมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
- เจริญเคเบิลทีวี ขาดเอกสารข้อ 3.4 และ ข้อ 5  (น.36-38) 

มติที่ประชุม   ตามเอกสารส่วนที่ขาดและน าเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 
- มหาชัย เคเบิลทีวี ขาดเอกสารข้อ 5 (น.39-42) 

มติที่ประชุม   ตามเอกสารส่วนที่ขาดและน าเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

วาระที่ 6       เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 
  6.1  น.ส.สุวรรรณา สมบัติรักษาสุข เสนอให้มีการต้ังคณะท างาน เพื่อช่วยพิจารณาเรื่อง การสรรหา  
  กสทช ซึ่งประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นคณะกรรมการสรรหา 
มติที่ประชุม เห็นด้วยและสรุปรายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้  

1. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข   ประธานคณะท างาน  
2. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  คณะท างาน 
3. ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  คณะท างาน 
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4. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม   คณะท างาน 
5. นายประณต วิเลปสุวรรณ  เลขาคณะท างาน 
6. นายโกศล สงเนียม   ผู้ช่วยเลขาคณะท างาน 

6.2 เรื่องขอแก้ไขวาระการประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 16/2554 เป็น ครั้งที่ 2 / 2554 
มติที่ประชุม  เห็นด้วยและให้ด าเนินการแก้ไขตามที่กรรมการเสนอ 
 

6.3 ประธานที่ประชุมและประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ นัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวัน
ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วย 
------------------------------------------------------------ 

 
ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

         
      
นิรมล ประสารสุข                    (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
บันทึกการประชุม                      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
10 กุมภาพันธ์  2554                                      
 


