MERLYN REINEKE

คุณ Merlyn Reineke ได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดด้านการบริหารสื่อทีม่ ีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการเป็นผู้นําและฝึกสอน
ทีมงานที่สามารถทํางานข้ามหน้าที่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และมีประสบการณ์กว้างขวางในการนําเสนอบริการสือ่ แนว
ใหม่ ปัจจุบัน คุณMerlyn ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสื่อบริการชุมชน Montgomery ใน Rockville
Maryland ซึ่งได้รับการขนานนามในปี 2012 และ 2013 ว่าเป็นสื่อสําหรับสาธารณะ การศึกษา และภาครัฐที่ดีที่สดุ ใน
สหรัฐอเมริกา คุณ Merlyn ได้เคยดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการอาวุโสด้านรายการและบริการกระจายข้อมูลในช่วงปี 1998 ถึง
2008 ที่ Public Broadcasting Service (PBS) ซึ่งเขาได้ดูแลการพัฒนาและการนําเสนอบริการโทรทัศน์สาธารณะในระบบ
ดิจิตอลของหน่วยงานนี้อีกด้วย ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นbackboneของช่องโทรทัศน์PBSแบบ
ความคมชัดสูงและการให้บริการแบบmulticastที่ให้บริการในยุคที่ไม่ได้ให้บริการโทรทัศน์แอนะล็อกแล้ว คุณMerlynเป็น
ผู้นําที่ช่วยวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานประจําวันของทีมงานบริการโทรทัศน์ดาวเทียม
ระดับชาติของPBS ซึ่งรวมถึงทีมงานนี้จะดูแลงานด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการของ PBS การบริหารและส่งเสริมแบรนด์
บริการสร้างสรรค์งานและรายการ เพื่อทําให้งานไหลเวียนในทีมได้เป็นอย่างดีและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าปัจจุบันบริการ
เหล่านี้ดําเนินการโดย DirecTV, DISH Network และสถานีเครือข่ายของ PBS มากกว่า 130 สถานีเพื่อให้บริการกว่า10ล้าน
ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา
ก่อนที่คุณ Merlyn จะร่วมงานกับ PBS เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารอาวุโสที่นําช่องโทรทัศน์เคเบิลเกิดใหม่ 2
ช่องออกสู่สายตาประชาชน คุณMerlynเคยดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฝ่ายผลิตรายการของ Wingspan :
The Air & Space Channel ในปี 1996 ซึ่งเขาได้ควบคุมดูแลผังรายการในเครือข่ายทั้งหมดและการผลิตรายการ รวมถึง
ช่วยเหลือในการเจรจาข้อตกลงในการใช้โครงข่ายโทรทัศน์ระดับชาติทั้งหมด และก่อนหน้านั้นคุณ Merlyn ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการฝ่ายรายการที่National Empowerment Television (ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น America’s Voice) และเขาเคยทํา
หน้าที่บริหารผู้ผลิตรายการทั้งหมดรวมทั้งการพัฒนารายการด้วย โดยมีทีมงานผู้ผลิตรายการและผู้สอื่ ข่าวรวมกัน 22 คน
ความพยายามในการบริหารงานของคุณMerlynเป็นผลสืบเนื่องจากประสบการณ์ในการทํางานแนวหน้าเป็นเวลาหลายปี
ในฐานะนักวิจัยและผู้ผลิตรายการ เขาเป็นผู้ผลิตรายการให้กับKHJ-TVในHollywood California ที่ซึ่งเขาฟื้นฟูรายการ
ประเด็นเกี่ยวกับวัยรุ่นและพลิกโฉมจนรายการดังกล่าวได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดสําหรับซีรี่ส์สําหรับเด็กและเยาวชนใน
เมืองลอสแองเจลิสหลายครั้งติดต่อกัน
คุณMerlynได้รับB.A.จากมหาวิทยาลัยSouthern California คณะ Journalism (Magna Cum Laude & Phi Beta
Kappa) เขาได้เข้าอบรมหลักสูตรสําหรับผู้บริหารหลายหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย Harvard, Stanford และที่ MIT
ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ใน Silver Spring Maryland

Merlyn Reineke is an Emmy Award-winning senior media executive with more than 20 years experience
leading and coaching high-performing cross-functional teams, as well as extensive experience in launching
and growing innovative media services. Merlyn currently serves as Chief Executive Officer of Montgomery
Community Media in Rockville Maryland, named in 2012 and 2013 as the best Public, Education and
Government media center in the United States. From 1998 to 2008, Mr. Reineke served as Senior Director of
Programming & Distribution Services at the Public Broadcasting Service (PBS), where he helped oversee the
development and launch of public television’s digital TV services. These satellite channels serve as the
backbone of PBS’s High Definition and multicast offerings for the post-analog television era. Mr. Reineke
provided leadership, strategic planning and day-to-day matrix management of the PBS national satellite
services team, which included PBS Technology & Operations, Brand Management & Promotions, Creative
Services and Programming, maximizing workflows and creating cost efficiencies. Today, these services are
carried by DirecTV, DISH Network and more than 130 PBS member stations serving tens of millions of
American homes.
Prior to joining PBS, Mr. Reineke was a part of the senior management teams that launched two start-up
national cable channels. In 1996, Mr. Reineke was Vice President of Programming & Studio Production for
Wingspan: The Air & Space Channel, where he oversaw all network scheduling and program production as
well as assisting in all national carriage deals. Prior to this, Mr. Reineke served as Director of Programming at
National Empowerment Television (later America’s Voice) where he was Executive Producer of all
programming and program development, with direct management of 22 producers and reporters.
Mr. Reineke’s managerial efforts were preceded by several years of frontline experience as a
researcher and producer. He worked as a producer for KHJ-TV in Hollywood California, where he
rejuvenated a teen issues program and turned it into a back-to-back Emmy Winner for Best
Children/Youth Series in the Los Angeles market.
Mr. Reineke received his B.A. from the University of Southern California School of Journalism (Magna
Cum Laude & Phi Beta Kappa). He has also participated in numerous executive training courses from
Harvard, MIT and Stanford universities. He lives in Silver Spring Maryland.

