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สรุปวาระการประชุม  สมัยท่ี 1 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 4/2555 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

------------------------------------------------------------------- 
เวลา 10.20 น. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการ

ประชุมหารือ และ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่  4 / 2555   
เมื่อวันจันทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2555 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   

1. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข               ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ 

2. นายเจษฏา อนุจารี                               รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ  คนที่ 2   

3. นายประณต วเิลปสุวรรณ   เลขาธิการ สภาวิชาชีพขา่วฯ 

4. นายชัยนันต์ สันติวาสะ                          เหรัญญิก สภาวิชาชีพข่าวฯ 

5. นายวัฒนา เงินกลม                              กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

6. นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ       

7. นายปฏิวัติ วสิกชาติ    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

8. นายประทีป คงสิบ    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    

9. ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์                  กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

   
รายชื่อกรรมการลาประชุม 

1.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 1   
2.นายส าราญ ฉัตรโท     กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ          ติดภารกิจ    
3.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                     กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ     ติดภารกิจ    
4.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ     
5.นายชุมชัย แก้วแดง      กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 
6. นายปราชญ์ ไชยค า                             กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    ติดภารกิจ 
7.นายวันชัย บุญประชา    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ          ติดภารกิจ   
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.น.ส.นิรมล ประสารสุข ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

 2.น.ส.ชไมพร เจิดวรลาภ เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมเป็นวิทยากร การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์และข้อเสนอแนวคิดในการก ากับดูแลกันเองในประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ   
จัดโดย กสทช.-FES –คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2555 ณ โรงแรม
สยามซิตี ้ 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2   สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งจดหมายชี้แจงเรื่องร้องเรียนรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงจาก

สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ไปยัง น.ส.อุษา  พสุธาสถิตย์  เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2555   
มติที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และมีมติให้ส่งหนังสือขอบคุณไปยัง

สถานโีทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ให้ความร่วมมือกับทางสภาวิชาชีพข่าวฯ เป็นอย่างดี 
 
1.3   สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งจดหมายร้องเรียนกรณีน าเสนอข่าวเด็กวัย 9 เดือน ติดคาล้อ

รถว่า เป็นการน าเสนอข่าวที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิความเป็นมนุษย์ และสิทธิเด็กหรือไม่  ไปยังสื่อ
โทรทัศน์ และเว็บไซต์  www.tnews.co.th เมื่อ    วันที่ 12 มิ.ย.2555     

มติที่ประชุมรับทราบ และ ใหร้อจดหมายตอบกลับจากทีนิวส์ มายังสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายใน
วันที่ 27 มิ.ย. 2555 

 
1.4   เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2555  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม

ศพบิดาคุณประณต  วิเลปสุวรรณ  เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ณ  วัดลาดพร้าว   
มติที่ประชุมรับทราบ 

 
1.5   ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมแสดงความยินดีงานครอบรอบ 12 ปี Nation 

Channel พร้อมสมทบทุนกับมูลนิธิรามาธิบดี 2,000 บาท  
มติที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2555 เมื่อวันท่ี 23 พ.ค. 2555  และ วาระ   
           การประชุมเพื่อการหารือ ครั้งท่ี ..../2555 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555   

มติที่ประชุม รับรอง และ รับทราบ  
                      
  

วาระที่ 3 รายงานสถานะการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เดือน พฤษภาคม 2555 
มติที่ประชุม รับรอง และ รับทราบ  
 
 
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 

 4.1 การจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ก าหนดแล้วเสร็จ ก.ย. 2555 
(กรอบแนวคิด และ อัตราค่าโฆษณา)  

มติที่ประชุมรับทราบ   
 
 4.2 การติดตามความเห็นเรื่อง ร่าง พรบ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ   

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ 

***ชุดที่ 1 จะหมดวาระในวันที่ 20 ต.ค. 2555 ***  
มติที่ประชุมรับทราบ  และเห็นด้วยกับการต้ังคณะกรรมการอ านวยการสรรหา กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย ชุดใหม่  และคณะกรรมการอ านวยการสรรหา กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ ชุดใหม่ แต่งต้ังคณะ
อนุกรรมอ านวยการสรรหา กรรมการสภาวิชาชีพฯ ชุดใหม่ จ านวน 5 ท่าน  ได้แก่   

1.นายเจษฎา อนุจารี  
 2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  
3.นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  
4.นายปฏิบัติ  วสิกชาติ  
5.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์   

โดยคณะอนุกรรมการอ านวยการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ ชุดใหม่ จะวางกรอบเวลาและ
ประกาศข้อบังคับแนวปฏิบัติ สภาวิชาชีพข่าวฯ เรื่องการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย ..... 



 

 

4 4 
 

เบื้องต้น คณะอนุกรรมการอ านวยการสรรหาฯ  วางกรอบระยะเวลาไว้ดังนี้  ส านักเลขาธิการ   สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะส่งหนังสือเพื่อให้องค์กรสมาชิกส่งรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่  2 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 

องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งรายชื่อตัวแทนองค์กรเพื่อเข้าร่วมการสรรหา
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ สมัยที่ 2  ให้อนุกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555  

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการอ านวยการสรรหาฯ จะต้องท าการสรรหา กรรมการ
สภาวิชาชีพข่าวฯ สมัยที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2555  และนัดคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศนไ์ทย สมัยที่ 1 และ สมัยที่ 2  มาประชุมร่วมกันในวันที่ 15 ตุลาคม 2555  

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมัยที่ 1 จะหมดวาระในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 
 

5.2  สถานีวิทยกุระจายเส ียงแห่งประเทศไทย ขอสมัครเป็นสมาชิก 
มติที่ประชุมรับทราบ  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เข้าเป็น

สมาชิก นับต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยมีสมาชิกรับรองให้ 2 องค์กร ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 
5.3  เรื่องแนวทางการปฏิรูปสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยการ

จัดต้ังสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 
มติที่ประชุมรับทราบ และเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องแนวทางการปฏิรูปสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยและ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยการจัดต้ังสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ถ้าในการประชุมครั้งต่อไปไม่มีความ
เคลื่อนไหวคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (มี) 

   6.1 ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา แต่งต้ังให้คุณสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข เป็น
ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา  

มติที่ประชุมรับทราบ 
       
   6.2 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอตัวแทน สภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมเป็นคณะท างานพิจารณาแก้ไขธรรมนูญ
ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 1 ท่าน 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพข่าวฯ เข้าร่วมคณะท างาน
พิจารณาแกไ้ขธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
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ประธานสภาวิชาชีพข่าววทิยุและโทรทัศน์ไทยนัดประชุมครั้งต่อไป  
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. 
วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น. 
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555  เวลา 10.00 น. 
 
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปิดประชุมในเวลาประมาณ 12.00 น. 

 
 

  
(นางสาวนิรมล ประสารสุข)        (นางสาวชไมพร  เจิดวรลาภ) 

          ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการฯ               เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นายประณต วิเลปสุวรรณ) 
เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                                                                      

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


