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รายงานการประชุม  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 5 / 2554 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00 – 12.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 
 
เวลา 10.20 น. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการ

ประชุม และ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2554 เมื่อ    
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1.คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข  ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
2.คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รองประธานคนที่ 1 
3.คุณเจษฎา อนุจารี   รองประธานคนที่ 2 
4.คุณสมชาย หอมลออ   กรรมการ 
5.คุณปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ 
6.คุณวัฒนา เงินกลม   กรรมการ 
7.คุณวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ 
8.คุณประทีป คงสิบ   กรรมการ 
9.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการ 
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1.นายประณต วิเลปสุวรรณ  เลขาธิการ  ติดภารกิจ 
2.นายชัยนันต์ สันติวาสะ                         เหรัญญิก ติดภารกิจ 
3.นายส าราญ ฉัตรโท    กรรมการ  ติดภารกิจ    
4.ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์                  กรรมการ ติดภารกิจ 
5.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   กรรมการ ติดภารกิจ     
6.นายชุมชัย แก้วแดง     กรรมการ ติดภารกิจ 
7.นายปราชญ์ ไชยค า                            กรรมการ ติดภารกิจ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.น.ส.นิรมล ประสารสุข              ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
2.น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว          ผู้จัดการส านักงาน สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
3.น.ส.ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ          เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมนักข่าววิทยฯุ 
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วาระที่ 1  เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 เวทีสัมมนา รายงานข่าวอย่างไรไม่ตกเป็นจ าเลย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.2554 (น.1-6) 
-วิทยากร ประเด็นเนื้อหาสาระจากการน าเสนอในเวทีสัมมนา ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
พอสมควร 
- สื่อมวลชนให้ความสนใจและเข้าร่วมเวทีสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นร่วมกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดเวทีดังกล่าว และไม่ควรกังวล
กับจ านวนผู้มาร่วมงานว่ามากหรือน้อย และแผนงานต่อไปอาจเป็นการจัดเวทีฝึกอบรมสัญจรไป
แต่ละองค์กรสมาชิกและสัมมนาต่างจังหวัด 
 1.2 ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมสนทนาวิชาชีพ ในงานประชุมใหญ่วิชาการ 
                  วิชาชีพสื่อมวลชน ระดับชาติ ประจ าปี 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ิย. 2554 
มติที่ประชุม รับทราบและประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ รายงานถึงเวทีการประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าว ว่ามี
การจัดท าวิจัยเรื่องการเล่าข่าวทางโทรทัศน์เชิงจริยธรรม (รายละเอียดอยู่ในหนังสืออิศราปริทัศน์) 

1.3 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมเป็นองค์กรจัดเวทีเสวนา “สื่อสารมวลชนกับการ 
เลือกตั้ง : เลือกข้างหรือเป็นกลาง? ร่วมกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ใน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ิย. 2554 เวลา 9.00-13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 2  

มติที่ประชุม รับทราบ และมีคุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ เข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว 
1.4 การจัดท าหนังสือคู่มือสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เสร็จเรียบร้อยและเผยแพร่ไปแล้ว 

บางส่วนในเวทีสัมมนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 54 และ ในงานประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพ
สื่อมวลชนระดับชาติ  

มติที่ประชุม รับทราบ และ ประธานสภาวิชาชีพฯ รายงานเพิ่มเติมถึงการตอบรับที่ดีจากองค์กร
สมาชิกและประชาชนท่ัวไปที่ให้ความสนใจในคู่มือสภาวิชาชีพข่าวฯ  

 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2554 (น. 8-13) 
 มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ 

 
วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น. 14-16) 
 มติที่ประชุม รับราองและรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขณะนี้ 17 คน จาก 19 คน 

   -  ตัวแทนจากวิชาชีพข่าว 1 ต าแหน่ง 

   -  ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 1 ต าแหน่ง 
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 มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน รอให้มีการประการรายชื่อ คณะกรรมการ กสทช. 
เรียบร้อยแล้ว หรือประมาณเดือน กันยายน 2554  

4.2 ของบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเพิ่มอีก 500 เล่ม 
จ านวนเงิน 18,000 บาท 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 5.1 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ ได้เสนอให้มีการจัดท า 1. โครงการจัดเวที
สัมมนา/เสวนา “วิพากษ์กรอบและแนวทางปฏิบัติการรายงานข่าวของสื่อมวลชน อย่างไรไม่ให้ผิด
จริยธรรม 
มติที่ประชุม  ได้มีมติให้ด าเนินการโครงการดังกล่าว และมอบหมายให้คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข เขียน
โครงการ เพื่อของบสนับสนุนในการจัดเวทีสัมมนา ไปยังองค์กรต่างๆ (หมายเหตุ*** โครงการจัดเวที
สัมมนา แนวทางปฏิบัติการรายงานข่าวอย่างไรให้ถูกจริยธรรม ชื่อโครงการ ยังไม่มีการสรุป 
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้***) ประเด็นในการสัมมนา คือ  
- การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
- การรายงานข่าวด้านเด็ก สตรี เยาวชน 
- การรายงานข่าวอาชญากรรม 
- ตัวบทกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่สื่อควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ / จริยธรรมในการน าเสนอข่าว 
วิทยากร  -  ผู้ได้รับผลกระทบหลังจากการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน 
  - นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน 
  -  ประธานอนุกรรมการจริยธรรมฯ และ ประธานอนุกรรมการสิทธิ เสรีภาพสื่อฯ สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
ระยะเวลาในการจัดเวทีสัมมนา วันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 
สถานที่จัดงาน ต่างจังหวัด(นอก กทม. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้โฟกัสกับเวทีสัมมนา) 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ องค์กรละ 3 ท่าน 1 ทีม ( บรรณาธิการ,ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ) 
ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

          
     

นิรมล ประสารสุข                    (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
บันทึกการประชุม                      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
22 มิถุนายน 2554                                                                       
 
 


