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ต าแหน่งหน้าทีปั่จจุบนั

1 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน    ผู้จัดการกองทุนส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

20 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมศึกษา

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการพิจารณา
อนุญาตกิจการโทรทัศน์ กสทช. 

ประวัติการศึกษา

2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2532 นิตศิาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ตลอนจนการสร้างและพัฒนาวฒันธรรมองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการศึกษาด้าน
สหวิทยาการ รวมถึงการบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ การส่ือสาร 
รัฐศาสตร์ และพุทธศาสนา 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ประสบการณ์วิชาการ

2556 – 2562 อาจารย์พิเศษด้านส่ือสารมวลชน การบริหารส่ือ และ
กฎหมายส่ือมวลชน ให้แก่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

งานสอน และวิทยากรบรรยาย



2558 อาจารย์พิเศษวิชา กลยุทธ์การส่ือสาร หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2555 – 2562 วิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ “เครือข่ายภาคประชาชน 
(ผู้รับชมรับฟงั) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์” ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 

2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการพันธุ์ใหม่ หัวใจ
ปฏิรูป” โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2556 วิทยากรบรรยายเรื่อง “กฎหมายต้องรู้” หลักสูตรบัตร
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ร่วมกับ กสทช.

2562 บรรณาธิการ หนังสือ “รู้ส่ือรู้สิทธิ สานพลังผู้บริโภค” 
จัดพิมพ์โดย ส านักงาน กสทช. 

2557 งานวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
ของการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. (หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.
โกวิทย์ พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

2557 งานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยเพ่ือจัดท าและพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานแหลง่ท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว” 
(หัวหน้าโครงการ: ดร.แสงแข บุญศิริ คณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์)

2557 บทความวิชาการเรื่อง “เจตนารมณ์ทางกฎหมายในกฎ
บัตรอาเซียน” ตีพิมพ์ในวารสารอัยการ ฉบับเดือน
มกราคม 2557

2550 กรรมการวิทยานิพนธ์ “การเปิดรับชม ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง จากรายการโทรทัศน์ ชีวิตที่พอเพียงฯ” 
คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัย และบรรณาธิการ

2561 เป็นผู้แทนส านักงาน กสทช.ร่วมคณะกับกระทรวงการต่างประเทศ 
ศึกษาแนวทางการต่อต้านแนวคดิสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและการ
สร้างเรื่องเล่าตอบโต้ (Counter-Narratives) ณ ประเทศสหรัฐ
อาหรับอมิิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561

2558 อบรมหลักสูตร “Broadcasting Regulation and Policy 
Practice Program” จัดโดย ส านักงาน กสทช.ร่วมกับ University 

of Technology, Sydney: UTS ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ฝกึอบรม



2558 อบรมหลักสูตร “Broadcast and Content Regulation” จัดโดย 
ส านักงาน กสทช.ร่วมกับ Thomson Foundation ประเทศสหราช
อาณาจักร และ Institute for Defense & Business ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2558 งานสถาบัน ASA ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการโฆษณา 
และประชุมปรึกษาหารือกบั Thomson Foundation กรุงลอนดอน 
ประเทศสหราชอาณาจักร

ประสบการณ์วิชาชีพ

2557 – 2563 ผู้ปฏิบัติงานประจ าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2561 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช.ให้เป็น 
“ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช.ด้านกิจการกระจายเสียง” 
เพ่ือน าเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาเลือก ในการสรรหากรรมการ กสทช.

2555 – 2556 อนุกรรมการก าหนดลกัษณะและประเภทของการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ กสทช. 

ส านักงาน กสทช. 

2550 – 2551 ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี (TITV) ต่อมาปรับเปลี่ยน
เป็นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS) ในก ากับดูแลของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ต าแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร

2548 – 2552 ผู้อ านวยการฝ่ายข่าวและรายการสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101
(บริษัท วีอาร์วันเรดิโอ) และผู้ด าเนินรายการ “ครบมุมข่าว” 
ด าเนินรายการร่วมกับ พีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์ 

2547 – 2554 ผู้บริหารกลุ่มบริษัท ไอเอ็นเอ็นกรุ๊ป ประกอบกิจการส านัก
ข่าวไอเอ็นเอ็น สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เอฟเอ็ม 96.0) 
สถานีข่าวไอเอ็นเอ็น (เอฟเอ็ม 99.5) และส านักพิมพ์ร่วม
ด้วยช่วยกัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ไอเอ็นเอ็น กรุ๊ป

งานด้านส่ือสารมวลชน 

www.facebook.com/CEOThaiMediaFund

ข้อมูลเพ่ิมเติม


