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ประวัติกำรศึกษำ
• พ.ศ. 2557

ดุษฎีบัณฑิต ภำควิชำนโยบำย กำรจัดกำรและควำมเป็ นผู้นำทำงกำรศึกษำ
(บริหำรกำรศึกษำ) คณะครุ ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย

• พ.ศ.2537

วท.ม. วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• พ.ศ.2533

วท.บ. เอกวิชำคณิ ตศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ประสบกำรณ์ทำงำน
• พ.ศ. 2546 – ปั จจุบัน ก ร ร ม ก ำ ร ผู้ จั ด ก ำ ร มู ล นิ ธิ อิ น เท อ ร์ เน็ ต ร่ ว ม พั ฒ น ำ ไ ท ย
ควำมเชี่ย วชำญ : กำรบริ หำรองค์กร กำรบริหำรโครงกำร วิทยำกรและกระบวนกรในกำรฝึ กอบรม
และจัดกิ จกรรมกำรเรี ย นรู้ในหัวข้ อ รู้ เท่ำทันสื่อ สำรสนเทศ และดิจิทัล , ออนไลน์อย่ ำงปลอดภัย
และสร้ ำงสรรค์ , กำรดู แ ลลู ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล , ควำมฉลำดทำงดิ จิ ทั ล (DQ – Digital Intelligence
Quotient), พลเมืองดิจิทลั , นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อกำรเรี ย นรู้ , กำรสร้ ำงสื่อและกำรใช้ สื่อเพื่อกำร
เรียนรู้อย่ำงสร้ ำงสรรค์, กำรละเมิดสิทธิเด็ก และกำรป้องกัน, ภำพลำมกและกำรละเมิดทำงเพศเด็ก
, สำยด่วนอินเทอร์เน็ตเพื่อต่อต้ ำนกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก
กำกับดูแล/บริหำรจัดกำร : โครงกำรศึกษำวิจัยและโครงกำรเพื่อพัฒนำสังคม เช่น
o โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครื อข่ำยเฝ้ำระวังสื่อร้ ำย ขยำยสื่อดี ฉลำดใช้ สื่อดิจิทลั โดยกำร
สนับสนุนของ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ ำงสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม

o โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู ศึกษำนิเทศก์ แกนนำเด็กและเยำวชน ในกำรใช้ สื่อเพื่อกำร
เรียนรู้อย่ำงสร้ ำงสรรค์ และพัฒนำควำมเป็ นพลเมือง โดยกำรสนับสนุนของ สำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
o โครงกำรพัฒนำหลักสูตรอินเทอร์เน็ตปลอดภัยในโรงเรียน โดยกำรสนับสนุนของ
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
o โครงกำรศูนย์รับบริจำคออนไลน์ไทยกิฟ วิ่ง www.thaigiving.org โดยกำรสนับสนุนของ
มูลนิธิร็อกกี ้เฟลเลอร์ สหรัฐอเมริกำ
o โครงกำรเด็กไทยรู้เท่ำทันสื่อ ICT โดยกำรสนับสนุนของ สถำบันสื่อเด็กและเยำวชน และ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
o โครงกำรประกวดสื่อดิจิทลั เพื่อกำรเรียนรู้ ชิงถ้ วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยกำรสนับสนุนของ สำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ TK park
o โครงกำรไทยฮอตไลน์สำยด่วนอินเทอร์เน็ต รับแจ้ งเว็บไซต์ผิดกฎหมำย/เป็ นอันตรำย
www.thaihotline.org โดยกำรสนับสนุนของ INHOPE Foundation และ Terre des
Homme ประเทศเนเธอแลนด์
o โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจ
โดยกำรสนับสนุนของ มูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
o โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำข้ อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัดกำรปั ญหำพัฒนำออนไลน์บนแท็บ
เล็ตและสมำร์ทโฟน โดยกำรสนับสนุนของ มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ และ สำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
o โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำข้ อเสนอกำรจัดตั ้งศูนย์ประสำนงำนส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง
เด็กและเยำวชนในกำรใช้ สื่อออนไลน์ โดยกำรสนับสนุนของ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
และ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ ำงสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม (ร่วมกับ ธำม เชื ้อส
ถำปนศิริ และ พงศ์ธร จันทรัศมี)
o โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำข้ อเสนอกำรปรับปรุงกฎหมำยส่งเสริ มและปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยำวชนในกำรใช้ สื่อออนไลน์ โดยกำรสนับสนุนของ เครือข่ำยสิทธิเด็กประเทศไทย
และมูลนิธิเพื่อยุติกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก (ร่ วมกับ รศ.คณำธิป ทองรวีวงศ์)
o โครงกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กกับภัยออนไลน์ พ.ศ. 2560-2561 โดยกำรสนับสนุนของ
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

o โครงกำรจัดทำข้ อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนด้ ำนกำรคุ้มครองเด็กจำกภัย ออนไลน์
สำหรับผู้ปฏิบัติงำน โดยกำรสนับสนุนของ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์
• พ.ศ.2538- 2543
นักวิจัย ปฏิบัติงำนและบริหำรโครงกำร ห้ องปฏิบัติก ำรเทคโนโลยี
เครือข่ ำยคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
ภำยใต้ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
ประวัติกำรดูงำนและฝึ กอบรม
• Facebook Community Standard Forum, Singapore, Nov 2018
• ASEAN Regional Children’s Consultation on Online Child Protection, Jakarta Indonesia,
Feb 2018
• Hong Kong, Child Right Coalition Hong Kong and related organization, 2017
• INHOPE Internet Hotline Conference, Lisbon Protugal, 2015
• Internet Hotline Center Visit, Japan, 2013
• ICT Roundtable Workshop for NGOs in Asia Pacific, Hong Kong, 2013
• Education Administration Training and Visit, USA-Japan-South Korea-Singapore,
2011-2012
• Project Management and Evaluation, 2012
คณะกรรมกำร/อนุกรรมกำร/ที่ปรึกษำ/อำจำรย์ พิเศษ
• อนุกรรมกำร ในคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนในกำรใช้ สื่อ
ออนไลน์ ภำยใต้ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (กดยช.)
• อนุกรรมกำร ในคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบคุ้มครองเด็ก ภำยใต้ คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็ก
แห่งชำติ
• ประธำนคณะทำงำนพัฒนำระบบปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยำเด็ กและเยำวชน ในกำรใช้
สื่อออนไลน์ ภำยใต้ อนุกรรมกำรส่งเสริ มและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนในกำรใช้ สื่อออนไลน์
• คณะทำงำนยกร่ ำงแผนกำรป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยำวชนจำกกำรพนันออนไลน์ ใน
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรปกป้องคุ้มครองเด็กและเยำวชนในกำรใช้ สื่อออนไลน์

• คณะทำงำนปรับปรุง พ.ร.บ.ควำมมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ ฉบับ พ.ศ....
• คณะทำงำนศึกษำและยกร่ำงกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำผิ ดต่อเด็กและเยำวชน
โดยใช้ สื่อออนไลน์ ภำยใต้ คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงกฎหมำยด้ ำนสิทธิเด็กและให้ เป็ นไปตำม
สหประชำชำติ
• คณะทำงำนขับเคลื่อนประเด็กเร่งด่วนเด็กกับภัยออนไลน์ ภำยใต้ คณะอนุก รรมกำรปรับปรุง
กฎหมำยด้ ำนสิทธิเด็กและให้ เป็ นไปตำมสหประชำชำติ
• คณะทำงำนขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ภำยใต้ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
• คณะทำงำน ใน กรรมำธิกำรปฏิรูปสื่อออนไลน์ ภำยใต้ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.)
• คณะทำงำนวิชำกำร ร่ ำงมติ “เด็ก ไทยกับไอที” ภำยใต้ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
• อำจำรย์พิเศษ กำรใช้ อินเทอร์เน็ ตเพื่อพัฒนำเด็กและวัยรุ่น ภำควิชำจิ ตเวชศำสตร์ คณะแพทย์
ศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี และ คณะแพทย์ ศำสตร์ ศิริรำช
• ที่ปรึกษำ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ , เครื อข่ำย
สิทธิเด็กประเทศไทย , มูลนิธิยุติกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก ในประเด็นเด็กกับสื่อ
ออนไลน์
• ที่ปรึกษำ โรงเรียน และองค์กรพัฒนำเอกชน ในโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตปลอดภัย
และสร้ ำงสรรค์ , กำรรู้เท่ำทันสื่อ สำรสนเทศ และดิจิทลั , พลเมืองดิจิทลั , ควำมฉลำดทำงดิจิทลั ,
นวัตกรรมสื่อดิจิทลั เพื่อกำรเรียนรู้ , กำรสร้ ำงสื่อดิจิทลั สร้ ำงสรรค์ , กำรต่อต้ ำนกำรละเมิดสิทธิเด็ก
และกำรละเมิดทำงเพศเด็กออนไลน์
ผลงำนศึกษำวิจัย
• กำรศึกษำและให้ ข้ อเสนอแนะกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็ก
ในกำรใช้ สื่อออนไลน์ (ร่วมกับ คณำธิป ทองรวีวงศ์ และ คณะ, สนับสนุนโดย กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน , 2561
• รำยงำนกำรสำรวจสถำนกำรณ์เด็กกับภัยออนไลน์ พ.ศ. 2560 , สนับสนุนโดย กรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชน , 2561
• กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพื่อศึกษำกำรจัดตั ้งศูนย์ประสำนงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริมและปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยำวชนในกำรใช้ สื่อออนไลน์ (ร่ วมกับ ธำม เชื ้อสถำปนศิริ , พงศ์ธร จันทรัศมี) ,
สนับสนุนโดย กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน , 2560

• กลยุทธ์กำรกำหนดนโยบำยและกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ สำหรับนโยบำยกำรแจกคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้ แก่โรงเรียน (วิทยำนิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต , จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย) , 2557
• กำรศึกษำแนวทำงป้องกันเด็กและเยำวชนจำกกำรพนันออนไลน์ ในแท็บเล็ตและสมำร์ทโฟน
(ในนำม มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย) , สนับสนุนโดย มูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ , 2557
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