ดานการสงเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น การเรียนรูและศึกษา
การคุมครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการสงเสริมสิทธิของผูดอยโอกาสทางสังคม
นายเจิมศักดิ์ ปนทอง อายุ 69 ป
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตรดษุ ฎีบัณฑิต Stanford University สหรัฐอเมริกา
2521
ประวัติการทํางาน
• มีความสนใจและมีประสบการณงานศึกษาวิจัยและงานพัฒนาชนบท
• ระหวางดํารงตําแหนงที่สําคัญทางการเมืองเชน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ไดเปนประธานคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
• เคยทํารายการโทรทัศนที่เปนที่นิยม ลวนเปนรายการสงเสริม เผยแพรภูมิปญ
 ญา
ชาวบานและสงเสริมการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย เชน “เวทีชาวบาน”
“มองตางมุม” “ฃอคิดดวยฅน” “นักสํารวจ” ฯลฯ
• สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (2558) –ไดรับเลือกเปนประธานกรรมการสรางระบบ
รองรับสังคมสูงวัย
• กรรมการบริหาร การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (กรรมการอิสระ) (บมจ.ทา
อากาศยานไทย) ป 2550
• ทําวิจัยเกี่ยวกับการตลาดสินคาเกษตร สินเชื่อในชนบท ทํางานพัฒนาชนบท รวม
โครงการตางๆ ในภาคอีสาน และสอนวิชาพัฒนาชนบทไทย
• ทํารายการโทรทัศนสะทอนภูมิปญ
 ญาชาวบาน สงเสริมการมีสวนรวมและ
ประชาธิปไตย เชน “เวทีชาวบาน” “มองตางมุม” “ฃอคิดดวยฅน” และอื่นๆ รวมทั้ง
รายการเด็ก “นักสํารวจ” ที่ใหสาระความรูกับเด็กและเยาวชน
• กรรมการและดําเนินงานมูลนิธสิ ื่อสรางสรรค สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง 2543 –
2549)
• ประธานคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน
• สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (รธน.2550) – ประธานคณะกรรมาธิการการมีสวนรวม
ของประชาชน
อาชีพปจจุบนั
• ขาราชการบํานาญ นักวิชาการ สือ่ สารมวลชน

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อายุ 64 ป
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประวัติการทํางาน
• มีประสบการณเชี่ยวชาญในวิชาชีพสื่อมายาวนาน ผานงานระดับชาติทงั้ การจัดทํา รธน.
และการปฏิรูปเปนประโยชนอยางมากตอการปฏิบัติงานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส
• ฉับไวตอขาวและสถานการณ
• จบปริญญาโทคณะพัฒนาสังคม ตรงกับคุณสมบัติที่สมัคร
• เชี่ยวชาญดานการเมือง สังคม
• เปนนักสิทธิมนุษยชน รักเสรี รักความเปนธรรม
• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
• สนับสนุนการทํางานแบบเครือขาย การมีสวนรวม
• มุงมั่นตั้งใจจะรวมพัฒนาสื่อสาธารณะใหกาวหนายิ่งขึ้น
• คํานิยม หนังสือพ็อกเก็ตบุก ซองขาวหนังสือพิมพ จัดพิมพโดย สํานักพิมพ มติชน-บทกวี
พจนกถา นาย ขรรคชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จํากัด เขียนให
นายบุญเลิศ ชางใหญ-คชายุทธเดช พ.ศ.2539
• นักขาว นักหนังสือพิมพ คอลัมนิสต ขณะทํางานหนังสือพิมพ มติชน 32 ป (25212554) ทําขาว สัมภาษณ เขียนขาว เขียนบทนํา บทวิเคราะห
• เปนสมาชิกสภาราง รธน. (ส.ส.ร.) 2540 เปน 1 ใน 99 ส.ส.ร. มีนายอุทยั พิมพใจชน
เปนประธาน รธน. นายอานันท ปนยารชุน เปนประธานคณะกรรมมาธิการยกราง รธน.
• เปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) 2557-2558 เปน 1 ใน 250 สปช. / ไดรับการ
โปรดเกลาในฐานะเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานสื่อสารมวลชน
ไปจัดทําแผนปฏิรูปเสนอรัฐบาล
• เปนสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) รับคํารองเพื่อแกปญหาใหความเปนธรรม
• เปนวิทยากรไปออกรายการทีวี วิทยุและการสัมมนาในโอกาสตางๆ
• มีผลงานเขียนหนังสือเลมเกี่ยวของกับการเมือง ปชต. สังคม วัฒนธรรม สื่อ ฯลฯ
• ขึ้นเวทีอภิปราย “4 ป Thai PBS สื่อสาธารณะกับความคาดหวังของสังคม”
• เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
• เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การคุมครอง
ผูบริโภค วุฒิสภาและเกียรติบัตร
• เปนพิธีกร รายการ “คนไทย..ไมทิ้งกัน” “เสียงปฏิรูป”
• เขียนหนังสือเลม (พ็อกเก็ตบุก) “วาทกรรม กํามะลอ” “สงครามสื่อ สงครามกลางเมือง”
• เปนที่ปรึกษา สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย ในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีความรูความสามารถในดานสื่อและอื่นๆ
อาชีพปจจุบัน
• สื่ออิสระ - ผูวิจารณ ออกความเห็น ชี้แนะ ติติง (commentator) ประจํารายการวิทยุ
คลินิกสังคมคลื่นเอฟ.เอ็ม90.5 เมกะเฮิรตซ ทุกเชาวันอาทิตย
• ที่ปรึกษา-ผูชวยงานทางธุรกิจและการเมือง

นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง อายุ 55 ป
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิชาการหนังสือพิมพ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท(1) การวิจัยสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท(2) Gender and Development สถานศึกษา School of
Development Studies, University of East Anglia, United Kingdom
ประวัติการทํางาน
• พ.ศ.2560 – ปจจุบัน: Programme Manager, VSO Thailand (Voluntary
Service Overseas หรือ องคการหนวยอาสาสมัครอังกฤษ) บริหารโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนและคนรุนใหมในงานพัฒนาที่ชุมชนมีสว นรวมและบทบาทเยาวชนใน
ดานความรับผิดชอบ (Social accountability) โดยสงเสริมแนวคิด ทักษะ
ประสบการณของเยาวชนคนรุนใหมรวมกับสมาชิกชุมชนรวมถึงภาคีทเี่ กี่ยวของ
• พ.ศ. 2557 – 2559: Consultant, HIV/AIDS and Adolescent Section, UNICEF
Thailand ประสานงาน ใหแนวทางและจัดเตรียมขอมูล พรอมบริหารงานวิจัย
เกี่ยวกับสถานการณการตั้งครรภในวัยรุน และการจัดการเรียนรูเพศวิถศี ึกษาใน
สถานศึกษา
• พ.ศ.2543 - 2557: ทํางานทีอ่ งคการแพธ (Program for Appropriate
Technology for Health, PATH) ปจจุบันคือ มูลนิธิแพธทูเฮลท (Path2Health
Foundation)
• พ.ศ.2541 – 2542: ผูจัดการ คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส (กพอ.)
• ประสานงานเครือขายและสนับสนุนองคกรสมาชิกในการรวมรณรงคเคลื่อนไหวทั้ง
ระดับนโยบาย และรณรงคสาธารณะเพื่อสงเสริมการปองกัน การเขาถึงมาตรฐานการ
รักษา และการสงเสริมการอยูรวมกันกับเอชไอวี/เอดส
อาชีพปจจุบัน
• ผูจัดการโครงการองคการหนวยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Overseas)
รับผิดชอบบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพและความมีสวนรวมของเยาวชนในการ
พัฒนาชุมชนสงเสริมแนวคิดและการบริหารงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา

