ประวัติการศึกษา
ปี 2540 - 2544 Ph.D. in Women’s Studies (focus on media & cultural
studies), University of Kent, U.K. (ทุนก.พ.)
ปี 2539 - 2540 M.A. in Women’s Studies, University of Kent, U.K.
(ทุนก.พ.)
ปี 2534 - 2536 ปริญญาโท (นศ.ม.) สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ดีเด่นเรื่องการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อม)
ปี 2525 - 2528 ปริญญาตรี (นศ.บ.) หนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ประวัติการฝึกอบรม
ปี 2554 (กรกฎาคม) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Social Determinants of Health (SDH)
จัดโดย Summer School of University College of London,
London, U.K.
ปี 2551 (เมษายน) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2550 (มิถุนายน) ประกาศนียบัตร หลักสูตร International program for
Development Evaluation Training จัดโดย World Bank และ
Carleton University, Ottawa, Canada

ร่วมประชุมและศึกษาดูงานนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ใน
ประเด็นต่างๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ฯลฯ
ประวัติการทางาน
ปี 2536 – 2549
ปี 2546 - 2548
ปี 2535 - 2536
ปี 2528 - 2535

อาจารย์ประจําภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยนก จ.ลําปาง
ผู้อํานวยการโครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และบรรณาธิการ วารสารสื่อมวลชนปริทัศน์ (เป็น
สถาบันที่ดําเนินงานด้านพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน และงานเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านสื่อ ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การ ระหว่างประเทศหลายแห่ง
ปัจจุบันยุติบทบาทและโอนภาระให้แก่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย)

กิจกรรมบริการสังคมและวิชาการ (บันทึกจาก พ.ศ. 2546 – 2558)
 กรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2557)
 อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 – 2558)
 กรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2554)
 อนุกรรมการสื่อสารสังคม ในคณะกรรมการสุขภาพดีวิถีไทย กระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2554 - 2556)
 กรรมการส่งเสริมวาระการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สํานักนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ. 2552 - 2555)
 กรรมการการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป ในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (พ.ศ. 2553 2556)
 กรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อภาครัฐ สํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2552 2553)

 กรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2551 - 2557)
 กรรมการ บมจ. อสมท. (มหาชน) (พ.ศ. 2549 - 2551)
 กรรมการพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ สํานัก
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2550 - 2552)
 กรรมการประสานงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2550
- 2552)
 คณะทํางานเตรียมการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับปวง
ชน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2548 – 2550)
 อนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2549 - 2550)
 ประธานเครือข่ายสื่อสตรี สํานักกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2544 – 2549)
 ประธานมูลนิธิเพื่อนหญิง (พ.ศ. 2546 – 2548)
 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพผู้หญิง (พ.ศ. 2547 – 2549)
 กรรมการเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2546 - 2549)
 ที่ปรึกษา โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะ (Media Monitor) (พ.ศ.
2548 )
 อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.
2546 – 2548)
 อนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ.
2546 - 2550)
 กรรมการสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (พ.ศ. 2546
- 2550)
 กรรมการพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวเรื่องเพศและเรื่องสตรี สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2547 – 2550)
 กรรมการโครงการสื่อสันติภาพจับจ้องมองสื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2546 - 2549)

 กรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาแนวทางสันติวิธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2548)
 อนุกรรมาธิการการปฏิรูปสื่อ คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ วุฒิสภา (พ.ศ. 2546 - 2549)
 อนุกรรมการพิจารณาการแทรกแซงสื่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(พ.ศ. 2545 – 2548)
 อนุกรรมการการรณรงค์และเผยแพร่ประเด็นสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2547 – 2548)
 ที่ปรึกษา กรรมาธิการกิจการสตรีเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา (พ.ศ. 2546 –
2547)
 อาจารย์ประจําพิเศษ หลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ. 2544 - 2551)
 อาจารย์ประจําพิเศษ หลักสูตรปริญญาเอก สหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2546 - 2549)
 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ.
2546 - 2549)
 อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2549 - 2557)
 หัวหน้าโครงการวิจัยเพศกับการสื่อสารในสังคมไทย ทุนวิจัยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2546 – 2549)
 นักวิจัยโครงการวิจัย “ปฏิรูประบบสื่อ” ทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (พ.ศ. 2546 - 2548)
 ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาทีวีเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ทุน
วิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ. 2547 – 2549)
 นักวิจัย โครงการสื่อเพื่อเด็กและสิทธิมนุษยชนของเด็ก ทุนวิจัยโครงการนโยบาย
สาธารณะ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2548 – 2549)
 หัวหน้าโครงการพลังการสื่อสารเพื่อฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติสึนามิ คณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาฯ ทุนสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(พ.ศ. 2547 – 2548)

 ผู้จัดรายการวิทยุมองชีวิตมีชีวา FM 96.5 อสมท. วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 –
21.30 น. (พ.ศ. 2550 - 2552)
 ผู้จัดรายการวิทยุสื่อสันติภาพ: จับจ้องมองสื่อ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 10.00 น.
สถานีวิทยุจุฬา (พ.ศ. 2546 - 2549)
 คอลัมน์นิสต์ “เสียงสตรี” หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ (พ.ศ. 2546 - 2550)
 กรรมการที่ปรึกษาร่วม และกรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท-เอก ในคณะ
นิเทศศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 วิทยากรอบรมหลักสูตร ด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้แก่
หลักสูตรอบรมผู้นําของสถาบันต่างๆ อาทิ หลักสูตรพัฒนาผู้นําทางสังคม ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชน
ระดับสูง สถาบันอิศรา หลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ สสส.
หลักสูตรพัฒนา conceptual thinking สสส. ฯลฯ
ความสนใจพิเศษด้านวิชาการ
Media for change, media reform, social marketing, media and cultural
diversity, social determinants of health, spiritual health, media and digital
literacy, media and feminism, gender & sexuality, critical theories, etc.
ทักษะและความถนัดในการทางาน
 งานพัฒนายุทธศาสตร์ จากฐานงานวิชาการ และการบริหารจัดการขับเคลื่อนให้
งานบรรลุเป้าหมาย
 งานสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือให้เกิดความ
ยั่งยืนทั้งในด้านงานและด้านคน
 งานรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบาย (advocacy)
 งานบรรยาย ฝึกอบรม และจัดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ด้านสังคม-สุขภาวะ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 งานสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ที่มาจากการพัฒนา conceptual thinking และการพูด
ในทีส่ าธารณะ

 การประสานความแตกต่างหลากหลาย เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง
ความตื่นตัว และความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ อยู่เสมอ
..............................................................................

