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ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัตกิ ารศึกษา
2526
2533
2544

ปริ ญญาตรี สาขาเวชนิทศั น์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาประชากรศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

เกียรติยศและรางวัล
 ประธานนักศึกษาจิตรกรรมสากล และกรรมการสโมสรนักศึกษา โรงเรี ยนเพาะช่าง
 ทุนเรี ยนดี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนเพาะช่าง ปี 2522
 สาราณียากร วารสารเทคโนฯ เชิงดอย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ข้ าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ครั้ง ปี 2533 / 2535 และ 2547
 สมาชิกตลอดชีพ : เวชนิทศั น์สมาคม(ประเทศไทย)
 สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย
 สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สมาชิกตลอดชีพ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล

 สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง
 รางวัลนําเสนอผลงงานวิจยั ดีเยี่ยม จากการนําเสนอผลงานวิจยั ปริ ญญาเอก เรื่ อง
จิตสํานึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย การประชุมนําเสนอผลงานวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2545 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ประวัตกิ ารทํางาน
2523 อาจารย์พิเศษโรงเรี ยนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร
Product Designer ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ กลาส กราฟิ คอาร์ ตเวิร์ค โรงพิมพ์เอกชน
2526 ลูกจ้ างชัว่ คราว นักเวชนิทศั น์ ศูนย์เอกสารและพิพิธภัณฑ์เวชศาสตร์ เขตร้ อน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
2527 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน
ต่อมา คือ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2528 กองบรรณาธิการ หนังสือวัยรุ่นในเครื อนิตยสารดาราภาพยนต์
2535 หัวหน้ าฝ่ ายเผยแพร่และพัฒนาสื่อสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
วิทยากรการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการผลิตสื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ
ประธานอนุกรรมการฝ่ ายแสง เสียงและระบบไฟฟ้า งานพระราชทานปริ ญญา
มหาวิทยาลัย เป็ นผู้ริเริ่ มจัดทีมถ่ายทํารายการ Cable TV สัมภาษณ์และทํารายงานสด
ระหว่างญาติผ้ เู ข้ ารับพระราชทานปริ ญญานัง่ รอบัณฑิต
เลขานุการคณะกรรมการฝ่ ายสูจิบตั ร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2537 กรรมการบริ หาร สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
2542 กลุม่ สมัครใจและอาสา : เครื อข่ายนักวิจยั ศาลายาฟอรั่ม
เครื อข่ายนักวิจยั กลุม่ ทรานส์ทีม
เครื อข่ายประชาคมวิจยั พุทธมณฑล เครื อข่ายกลุม่ สุขภาพแบบองค์รวม
ชมรมชีวเกษม ชมรมมนัสเกษม ที่ปรึกษาเครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาค
ตะวันตก เครื อข่ายประชาสังคมและนักวิชาการร่วมเคลื่อนไหวและผลักดันร่าง พรบ
สุขภาพ
2543 เลขาธิการเวชนิทศั น์สมาคม (ประเทศไทย)
อาจารย์พิเศษ คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ โรงเรี ยนเสนาธิการทหาร กองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า
เพชรบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
คณะกรรมการ โครงการวิจยั และพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้ องถิ่นน่าอยู่
สถาบันชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา สสส และสถาบันพัฒนาการเรี ยนรู้และประชาสังคม
2545 กรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการวิชาการ เลขานุการกรรมการอํานวยการ
การจัดสัมมนาวิชาการประจําปี ของสถาบัน 2545-2548
2547 อาจารย์ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
กรรมการบริ หาร สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
คณะทํางานพัฒนาแนวนโยบายการวิจยั ทางด้ านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
คณะทํางานและที่ปรึกษา โครงการวิจยั ข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อการดําเนินการศึกษา
เพื่อผู้สงู อายุ โดย ครู กศน กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ สภาวัฒนธรรมอําเภอพุทธมณฑล
เครื อข่ายนักวิจยั สุขภาพและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการพิจารณาต้ นฉบับหนังสือ สือ่ และตํารา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
2548 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ที่ปรึกษาส่วนงานวิจยั สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ประธานกรรมการสวัสดิการ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ประธานกรรมการบริ หารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
คณะทํางานส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุม่ จังหวัดภาค
ตะวันตก คณะทํางานจัดตั้งศูนย์ประสานงานแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเชิงพื ้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล
2549-2552
รองผู้อํานวยการ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
หน้ าที่การงานปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
สาขาวิชา บริ หารจัดการด้ านการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาที่สอนและหัวข้ อการบรรยาย
สอนและร่วมสอนร่วมสอนในรายวิชาต่างๆ ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
(1) ADPM 618 Socio-Cultural Perspective in Health

(2) Educational Planning and Management
สาขา บริหารจัดการด้ านการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
(3) Statistic for Educational Research
สาขา บริหารจัดการด้ านการศึกษา หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
(4) การพัฒนาประชากรศึกษาในประเทศคัดสรร
หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาประชากรศึกษา
(5) การพัฒนาคุณภาพประชากร
หลักสูตรปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศึกษา
(6) การสื่อสารสิง่ แวดล้ อมในสังคม
หลักสูตรปริญญาโท สาขาสิง่ แวดล้ อมศึกษา
ตําแหน่ งบริหารและกรรมการ
1. กรรมการบริ หารหลักสูตร สาขาการบริ หารจัดการด้ านการศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2. กรรมการหลักสูตร สาขาการบริ หารงานสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ เขียนวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ประจําคณะ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการดําเนินงาน ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะทํางานจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

