แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
นายวิรัตน์ คําศรีจันทร์
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
****************************
1. ประวัติส่วนตัว
1.1 เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2502
1.2 อายุ 47 ปี
1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิ
1.3.1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ประชากรศึกษา)
1.3.2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
1.3.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เวชนิทศั น์)

ปี พ.ศ. ทีจ่ บ
2544
2535
2526

ชื่อสถานศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2. ประวัติการรับราชการ
2.1 ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7 ขั้น 22,860 บาท
2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง อาจารย์ (คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 796/2547
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547)
2.3 ตําแหน่งอื่น ๆ
ระดับ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
2.3.1

2.3.2

คณะทํางานศูนย์ประสานความร่ วมมือกับองค์การอนามัยโลก ทางด้านการ
พัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐาน (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
ที่ 15/2549 วันที่ 21 มีนาคม 2549) (เอกสารหมายเลข 2.3.1)
คณะทํางานโครงการ HIV/AIDS Regional Coordination Center (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 16/2549 วันที่ 21 มีนาคม 2549)
(เอกสารหมายเลข 2.3.2 )

สาขาบริ หารสาธารณสุขมูลฐาน

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9
2.3.10

2.3.11
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ประธานคณะทํางานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบจัดการความรู ้เพือ่ การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (ทุนอุดหนุนโดย สสส) (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 09/2549 วันที่ 7 มีนาคม 2549) (เอกสารหมายเลข 2.3.3)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่งผูช้ ่วย
นักวิจยั ประจําโครงการฯ เพือ่ ปฏิบตั ิงานในโครงการระยะสั้น 2 ปี 2549-2550
วิจยั พัฒนาการมีส่วนร่ วมทางสุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซี ยน ที่ 08/2549 วันที่ 3 มีนาคม 2549)
(เอกสารหมายเลข 3.3.4)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรหลังปริ ญญา (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 107/2548 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.5)
ที่ปรึ กษาคณะทํางานเพื่อพัฒนาองค์กรและกิจกรรมพิเศษ (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 100/2548 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.6)
ประธานคณะทํางานพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 99/2548 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.7)
กองบรรณาธิการ คณะผูจ้ ดั ทําวารสารสาธารณสุ ขและการพัฒนา (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 97/2548 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.8)
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันฯ (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 98/2548 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548) (เอกสารหมายเลข 2.3.9)
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asia-Pacific Sociological
Association (APSA): Human Security in the Asia Pacific Region (คําสัง่
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 66/2548 วันที่ 26 สิ งหาคม 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.10)
คณะกรรมการดําเนินการจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษ
(คําสัง่ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 76/2548 วันที่ 19 กันยายน 2548) (เอกสารหมายเลข
2.3.11)

2

สาขาบริ หารสาธารณสุขมูลฐาน

2.3.12
2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

2.3.18
2.3.19

2.3.20
2.3.21
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คณะทํางานพัฒนาองค์กร ประจําปี 2548 (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 71/2548 วันที่ 12 กันยายน 2548) (เอกสารหมายเลข 2.3.12)
คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2548 (คําสัง่
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 41/2548 วันที่ 4 พฤษภาคม 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.13)
คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ประกาศสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม
2548) (เอกสารหมายเลข 2.3.14)
คณะทํางานฝ่ ายวิชาการ งานสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2548 (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 06/2548 วันที่ 17 มกราคม 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.15)
คณะกรรมการดําเนิ นการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงิน
อุ ด หนุ น ตํา แหน่ ง นั ก วิ จ ัย (คํา สั่ ง สถาบัน พัฒ นาการสาธารณสุ ข อาเซี ย น
ที่ 104/2547 วันที่ 17 ธันวาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 2.3.16)
คณะอนุ กรรมการสวั ส ดิ การสถาบั น พั ฒ นาการสาธารณสุ ขอาเซี ยน
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล (คํา สั่ง คณะกรรมการสวัส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ที่
29/2547
สัง่ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 2.3.17)
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสถาบันฯ (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
ที่ 82/2547 วันที่ 5 ตุลาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 2.3.18)
กองบรรณาธิการ คณะผูจ้ ดั วารสารสาธารณสุ ขและการพัฒนา (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซี ยน ที่ 43/2547 วันที่ 30 มิถุนายน 2547)
(เอกสารหมายเลข 2.3.19)
คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา (คําสั่งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 36/2547 วันที่ 13 มิถุนายน 2547) (เอกสารหมายเลข 2.3.20)
คณะกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ ประจําปี 2547 (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 12/2547 วันที่ 10 มีนาคม 2547)
(เอกสารหมายเลข 2.3.21)
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หัวหน้าศูนย์ศึกษาปฏิบตั ิการในพื้นที่และพัฒนาประชาสังคม (คําสัง่ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 101/2545 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2545)
(เอกสารหมายเลข 2.3.22)

ระดับ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.3.23

2.3.24

2.3.25

2.3.26

2.3.27

2.3.28

2.3.29

2.3.30

หัวหน้าโครงการและนักวิจยั หลัก คณะทํางานโครงการวิจยั และพัฒนาเครื อข่าย
ร่ วมเสริ มสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางสุ ขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สังคมประชากรในเขตเมือง โดยผ่านการขับเคลื่อนประชาคมวิจยั
(คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 622/2549 สัง่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549)
(เอกสารหมายเลข 2.3.23)
คณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 441/2549 วันที่ 13 มีนาคม
2549) (เอกสารหมายเลข 2.3.24)
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงานพนักงานมหาวิทยาลัย (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล (เฉพาะ) ที่ ก.พ.ม.016/2549 วันที่ 16
มกราคม 2549 ) (เอกสารหมายเลข 2.3.25)
กรรมการและเลขานุ ก ารในคณะกรรมการนโยบาย สถาบัน พัฒ นาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 95/2548 สั่ง ณ วันที่ 29
ธันวาคม 2548) (เอกสารหมายเลข 2.3.26)
ข้า ราชการดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ประจํา ปี 2548
(ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548) (เอกสารหมายเลข
2.3.27)
รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน (คําสัง่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 72/2548 สัง่ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2548) (เอกสาร
หมายเลข 2.3.28)
คณะกรรมการจัดงานประเพณี ลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี 2548
ฝ่ ายประกวดและตัดสิ นกระทง (คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 1951/2548 สั่ง ณ
วันที่ 20 ตุลาคม 2548) (เอกสารหมายเลข 2.3.29)
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยมหิ ดล ในการร่ วมประชุ มคณะอนุ กรรมการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาเอดส์ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (บันทึกข้อความฝ่ าย
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2.3.32
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นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ศธ 0517.01/445
วันที่ 23 กันยายน 2548) (เอกสารหมายเลข 2.3.30)
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน (คําสัง่
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 1731/2548 สัง่ ณ วันที่ 21 กันยายน 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.31)
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2549 - 2554)
(คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 967/2548 สัง่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2548)
(เอกสารหมายเลข 2.3.32)
คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน (คําสัง่
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 29/2547 สัง่ ณ วันที่ 18
ตุลาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 2.3.33)
คณะกรรมการจัดงานประเพณี ลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี 2547
(ฝ่ ายประกวดและตัดสิ นกระทง และฝ่ ายต้อนรับ) (คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ที่ 1667/2547 สัง่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 2.3.34)
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3. ภาระงานย้ อนหลัง 3 ปี
3.1 งานสอน
1. งานสอนในสถาบันฯ
ระดับ

รายวิชาที่สอน

Master of Primary ADPM 630: Health
Health Care
Manpower Planing
Management
and Leadership
Development

ภาค/
หน่วยกิต
ปี การศึกษา

รวมชัว่ โมงที่สอน
/ภาคการศึกษา
บรรยาย ปฏิบตั ิ

รวมชัว่ โมงที่สอน
/ปี การศึกษา
บรรยาย ปฏิบตั ิ

2/2547

1

12

12

1/2548

3

60

60

1/2549

1

2

2

(เอกสารหมายเลข 3.1.1)

Master of Primary ADPM 623:
Health Care
Management of
Management
PHC and QOL
Development
(เอกสารหมายเลข 3.1.2 )

Master of Primary ADPM 618: SocioHealth Care
Cultural
Management
Perspectives in
Health
(เอกสารหมายเลข 3.1.3)

รวมชัว่ โมงสอนทั้งหมด รวม 3 ปี
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2. ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ ทดแทนภาระงานสอน
จํานวนชั่วโมง/ปี

ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
1

2

3

4

Dr.Pham Thi Kim Loan , Master of Primary Health Care Management
(คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)1602/2005 สัง่ วันที่
15 ธันวาคม 2548) (เอกสารหมายเลข 3.1.4)
Ms.Tran Thi Hanh , Master of Primary Health Care Management
(คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)1512/2004 สัง่ วันที่ 7
ธันวาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 3.1.5)
Dr.Misuzu Tsukamoto , Master of Primary Health Care Management
(คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)1513/2004 สัง่ วันที่ 7
ธันวาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 3.1.6)
Dr.Hadi Bakhsh Sahito , Master of Primary Health Care Management
(คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)1514/2004 สัง่ วันที่ 7
ธันวาคม 2547) (เอกสารหมายเลข 3.1.7)
(ไม่นบั รวมกับการบริ การวิชาการ) รวม 3 ปี

60

60

60

60

240

3.2 งานวิจัย
หัวหน้ าโครงการ
1. วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ การเสริมพลังศักยภาพปัจเจกและชุ มชนเพือ่ จัดการสาธารณสุ ข
ท้ องถิ่นด้ วยการวิจัย โครงการวิจยั และพัฒนาเครื อข่ายร่ วมเสริ มสร้างจิตสํานึก
สาธารณะทางสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมประชากรเขตเมือง โดยผ่านการ
ขับเคลื่อนประชาคมวิจยั 8 จังหวัด 17 ชุมชนเทศบาลของลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง
ระยะเวลาที่ใช้ 3 ปี (2548-2550) ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล (อยู่ในระหว่ างดําเนินการ)
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2. วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ การขับเคลือ่ นประชาคมและชุ มชนแนวปฏิบตั ิ โครงการวิจยั และ
พัฒนาเครื อข่ายร่ วมเสริ มสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของ
สังคมประชากรเขตเมือง โดยผ่านการขับเคลื่อนประชาคมวิจยั 8 จังหวัด 17 ชุมชน
เทศบาลของลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง ระยะเวลาที่ใช้ 3 ปี (2548-2550) ทุนมหาวิทยาลัย
มหิ ดล (อยู่ในระหว่ างดําเนินการ)
3. วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ Mind Mapping กับการใช้ สื่อในเวทีประชาคมและเวทีขับเคลือ่ น
ชุ มชนแนวปฏิบัติ โครงการวิจยั และพัฒนาเครื อข่ายร่ วมเสริ มสร้างจิตสํานึกสาธารณะ
ทางสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตของสังคมประชากรเขตเมือง โดยผ่านการขับเคลื่อน
ประชาคมวิจยั 8 จังหวัด 17 ชุมชนเทศบาลของลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง ระยะเวลาที่ใช้
3 ปี (2548-2550) ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล (อยู่ในระหว่ างดําเนินการ)
ผู้ร่วมวิจัย
1. นัยพินิจ คชภักดี วัฒนา เทียมปฐม วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ นุชนาฎ รักษี อรพินท์ เลิศ
อวัสดาตระกูล จีรนันท์ ขํานอง อธิวฒั น์ เปล่งสอาด การส่ งเสริมสุ ขภาพและ
พัฒนาการของเด็กโดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัว. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
2. เสาวภา พรศิริพงศ์ พรทิพย์ อุศุภรัตน์ ธวัชชัย เพ็งพินิจ วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ พรรษา
ชุมเกษียร มัทนา แอร์แบร์ ฉันทนา เจนศุภเสรี พรทิพย์ ศิริภานุมาศ สิ นชัย
คเชนทร์ นิตยา ระวังพาล นารลดา ขันธิกลุ การพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรค
โดยองค์ การบริหารส่ วนตําบล กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ . กระทรวงสาธารณสุ ข,
2547
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3.3 งานบริการทางวิชาการ
งานบริการทางวิชาการทีป่ ฏิบัติเป็ นประจํา
จํานวนชั่วโมง
3.3.1 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
1

2

3

Dr.Duong Phuc Lam, Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)1484/2004 สัง่ วันที่ 29
พฤศจิกายน 2547) (เอกสารหมายเลข 3.3.1.1)
นางสาวศศิมา ทองคํา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520/107 (นฐ)/1843 วันที่ 3 มีนาคม 2549)
(เอกสารหมายเลข 3.3.1.2)
นายกานต์ จันทวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520/107 /0591 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547)
(เอกสารหมายเลข 3.3.1.3)
รวม

2

3

20

20

60

3.3.2 ประธานกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
1

20

Dr.Pham Thi Kim Loan , Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL) 1423/2005 สัง่ วันที่ 9
พฤศจิกายน 2548) (เอกสารหมายเลข 3.3.2.1)
Dr.Hadi Bakhsh Sahito , Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL) 1441/2004 สัง่ วันที่ 16
พฤศจิกายน 2547) (เอกสารหมายเลข 3.3.2.2)
Ms.Tran Thi Hanh , Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL) 1442/2004 สัง่ วันที่ 16
9

จํานวนชั่วโมง
10

10

10
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พฤศจิกายน 2547) (เอกสารหมายเลข 3.3.2.3)
ประธานกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ (ต่ อ)
4 Dr.Misuzu Tsukamoto , Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL) 1443/2004 สัง่ วันที่ 16
พฤศจิกายน 2547) (เอกสารหมายเลข 3.3.2.4)
รวม

จํานวน ช.ม.
10

3.3.3 กรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์

จํานวน ช.ม.

1

2

3

Dr.Duong Phuc Lam, Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 0517.02 (SL) 1406/2004 สัง่ วันที่ 4
พฤศจิกายน 2547) (เอกสารหมายเลข 3.3.3.1)
นายฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริ หารสิ่ งแวดล้อม (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ศย 1611/2546 วันที่ 24 ตุลาคม 2546)
(เอกสารหมายเลข 3.3.3.2)
นายมนัส หามาลา สาขาวิชาการวางแผนสิ่ งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ชนบท (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิ ดล ที่ ศย 2292/2545 วันที่ 17 ธันวาคม
2545) (เอกสารหมายเลข 3.3.3.3)
รวม

2

12

12

12

36

จํานวน ช.ม.

3.3.4 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1

40

Dr.Hadi Bakhsh Sahito , Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)0362/2005 สัง่ วันที่ 14 มีนาคม
2548) (เอกสารหมายเลข 3.3.4.1)
Dr.Misuzu Tsukamoto , Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)0364/2005 สัง่ วันที่ 14 มีนาคม
10

12

12
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2548) (เอกสารหมายเลข 3.3.4.2)
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่ อ)
3 Ms.Tran Thi Hanh, Master of Primary Health Care Management (คําสัง่ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)0365/2005 สัง่ วันที่ 14 มีนาคม 2548)
(เอกสารหมายเลข 3.3.4.3)

จํานวน ช.ม.
12

รวม

36
จํานวน ช.ม.

3.3.5 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1

2

3

4

5

6

7

Dr.Duong Phuc Lam, Master of Primary Health Care Management (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ (SL)0297/2005 สัง่ วันที่ 8 มีนาคม
2548) (เอกสารหมายเลข 3.3.5.1)
นางสุ กญั ญา พวงดาวเรื อง สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ทพ 583/2548
วันที่ 3 มิถุนายน 2548) (เอกสารหมายเลข 3.3.5.2)
นางสาวสุ ทธิรัตน์ พรหมขํา สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ ข
(หลักสู ตรภาคพิเศษ) (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ศย
0704/2548 วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) (เอกสารหมายเลข 3.3.5.3)
นายฉัตรชัย ลือชาพงศ์ทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริ หารสิ่ งแวดล้อม (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ศย 1242/2547 วันที่ 4 ตุลาคม 2547)
(เอกสารหมายเลข 3.3.5.4)
นางสาวลลนา เปล่งเสี ยง สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริ หารสิ่ งแวดล้อม (คําสัง่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ศย 1462/2546 วันที่ 15 กันยายน
2546) (เอกสารหมายเลข 3.3.5.5)
นายมนัส หามาลา สาขาวิชาการวางแผนสิ่ งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ชนบท (คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ ศย 1453/2546 วันที่ 11
กันยายน 2546) (เอกสารหมายเลข 3.3.5.6)
นายกานต์ จันทวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
11

5

5

5

5

5

5

5
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ นฐ 207/2549 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549)
(เอกสารหมายเลข 3.3.5.7)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ต่ อ)
8 นางสาวธันยาพร ลักษณะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ นฐ 450/2548 วันที่ 16 กันยายน 2548)
(เอกสารหมายเลข 3.3.5.8)
9 นายวัชรา สามาลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 285/2546 วันที่ 18 เมษายน 2546)
(เอกสารหมายเลข 3.3.5.9)
10 นางสาวจีรพรรณ ปิ ยพสุ นทรา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ทม(นฐ)1109/0653 วันที่ 4 มีนาคม 2546)
(เอกสารหมายเลข 3.3.5.10)
รวม

2

3

4

5

5

50

จํานวน ช.ม.

3.3.6 กรรมการพิจารณาหัวข้ อวิทยานิพนธ์
1

จํานวน ช.ม.
5

นางสาววรรณา พลเดช สาขาวิชาพัฒนศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ นฐ 274/2549 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549)
(เอกสารหมายเลข 3.3.6.1)
นายธีระสุ ต ยืนยงวนิชกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 413/2547 วันที่ 28 กันยายน 2547)
(เอกสารหมายเลข 3.3.6.2)
นายกานต์ จันทวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 373/2546 วันที่ 8 กรกฎาคม 2546)
(เอกสารหมายเลข 3.3.6.3)
นายวัชรา สามาลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (คําสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ (นฐ) 061/2545 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545)
(เอกสารหมายเลข 3.3.6.4)

12

5

5

5

5
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รวม
งานบริการทางวิชาการทีป่ ฏิบัติเป็ นบางครั้งบางคราว
3.3.7 อาจารย์ พเิ ศษและผู้เชี่ยวชาญ (ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล)

20
จํานวน ช.ม.

1

อาจารย์พิเศษ NSPN 645 : การพยาบาลเวชปฏิบตั ิครอบครัว ในหัวข้อเรื่ อง
Collaboration ให้กบั นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ิครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 9 สิ งหาคม
2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.7.1)

3

2

ผูพ้ ิจารณาบทความ เรื่ อง การพัฒนาตัวชี้วดั คุณภาพการดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
ที่บา้ นสําหรับทีมสุ ขภาพโดยวิธีวจิ ยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม สําหรับวารสาร
สาธารณสุ ขและการพัฒนา ของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (เอกสารหมายเลข 3.3.7.2)

6

3

อาจารย์พิเศษ SHSS 604 พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ในหัวข้อเรื่ อง การ
เรี ยนรู ้ การเขียน mind map ให้กบั นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท สาขาวิชา
สิ่ งแวดล้อม ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่
7 กันยายน 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.7.3)

3

4

อาจารย์พิเศษวิชา สมปศ 533 การระดมสังคมเพื่อการพัฒนา ในหัวข้อเรื่ อง
เทคนิค / เครื่ องมือในการทํางานกับชุมชน ได้แก่ AIC , AI , Mind Mapping ,
Meta plan ให้กบั นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท สาขาประชากรศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.7.4)

6

18
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3.3.8 อาจารย์ พเิ ศษและผู้เชี่ยวชาญ (นอกมหาวิทยาลัยมหิดล)
1

2

3

4

5

ผูท้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาโครงการ ของแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษา
สาธารณสุ ขให้เป็ นองค์กรการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สอส.)
(เอกสารหมายเลข 3.3.8.1)
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจยั (ด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ให้กบั
นายสมบูรณ์ มาตรศรี นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข
3.3.8.2)
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาํ ปรึ กษาการดําเนินงานวิจยั ของคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548
(เอกสารหมายเลข 3.3.8.3)
อาจารย์พิเศษ พย.1207 และ พย.1208 การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
โรค ในหัวข้อ การประเมินความต้องการการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกัน
การเจ็บป่ วยโดยการเรี ยนรู ้วถิ ีชุมชน ให้กบั นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.8.4)
คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท รุ่ นที่ 1
และ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี วันที่ 19 –
20 เมษายน 2546 (เอกสารหมายเลข 3.3.8.5)
รวม

จํานวน ช.ม.
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จํานวน ช.ม.

3.3.9 วิทยากรบรรยาย
1

2

3

4

5

6

“แนวโน้ม ประเด็นวิจยั ทางการพยาบาลในระดับสากล / ของไทยและคณะ
พยาบาลศาสตร์ / ปัจจุบนั / อนาคต” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วันที่ 28 มีนาคม 2549 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.1)
วิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
พัฒนาความรู ้ความสามารถในการทําวิจยั ด้านหัตถเวชกรรมไทยแก่อาจารย์ของ
เครื อข่ายและแพทย์แผนไทย ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ขกาญจนาภิเษก ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 4 – 8 เมษายน 2549 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.2)
“การพัฒนาโครงการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยการระดมสมองด้วย
กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)” ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดลวันที่ 27 มีนาคม 2549 และ”การถอดบทเรี ยนเพื่อ
สังเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้” วันที่ 10 เมษายน 2549
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.3)
“ระบบสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้ของชุมชน” ให้กบั นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 26
ธันวาคม 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.4)
“การพัฒนาระบบการดําเนินงานการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ” กรมสนับสนุนบริ การ
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ สถานีอนามัยมะเกลือเก่า นครราชสี มา วันที่
30 พฤศจิกายน 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.5)
“ถอดบทเรี ยนการดําเนินงานการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ” กรมสนับสนุนบริ การ
สุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.6)
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วิทยากรบรรยาย (ต่ อ)
7 ผูด้ าํ เนินรายการการประชุมปฏิบตั ิการเรื่ อง Strengthening Competencies of
Thai Experts in Support of Technical Cooperation Among Developing
Countries (TCDC) in the Field of HIV/AIDS and Primary Health Care ของ
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 20 กันยายน
2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.7)
8 วิทยากรการปฐมนิเทศนักศึกษาผูร้ ับพระราชทานทุนจากสมเด็จพระพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ให้กบั มูลนิธิสมเด็จพระ
มหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ วันที่
12 กันยายน 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.8)
9 “การประเมินผลการดําเนินงานเทคโนโลยีและการสื่ อสารด้านสุ ขภาพในชุมชน
ระยะที่ 2” กองสุ ขศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.9)
10 “ยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสาธารณสุ ขท้องถิ่น” สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 8 กันยายน 2548
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.10)
11 “การสร้างพลังขับเคลื่อนชุมชน” ของสํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 4
ณ เทศบาลตําบลเขางู อ.เมือง ราชบุรี วันที่ 5 กันยายน 2548 (เอกสาร
หมายเลข 3.3.9.11)
12 “ความเป็ นสังคมศาสตร์กบั การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา” หลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และสํานักงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี วันที่ 31 สิ งหาคม 2548
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.12)
13 “การจัดทํา Mind Mapping” อาคารสํานักงานอธิการบดี วันที่ 11 สิ งหาคม
2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.13)
14 “การสร้างพลังชุมชน (Community Empowerment)” สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 สิ งหาคม 2548 และจัดศึกษา
ดูงาน “การศึกษาดูงานพลังชุมชน” ในเขต อ.พุทธมณฑล นครปฐม วันที่ 9
สิ งหาคม 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.14)
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วิทยากรบรรยาย (ต่ อ)
15 “การวิจยั ชุมชน” มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.15)
16

17

18

19

20

21

22

“แนวคิดเรื่ องประชาคมและบทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชน” และจัดศึกษา
ดูงานกรณี ตวั อย่างโครงการวิจยั “ชุมชนกับสุ ขภาพ” ของสถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 22 มิถุนายน 2548 และ
“การปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม” สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 24 มิถุนายน 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.16)
“ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกับการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Champion of Change
Agent for Learning Organization)” รุ่ นที่ 1 ของสํานักพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผูห้ ว่าน อ.สามพราน นครปฐม
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.17)
“การพัฒนาระบบการดําเนินงานเทคโนโลยีการสื่ อสารและการรณรงค์ดา้ น
สุ ขภาพในระบบบริ การสุ ขภาพ” ของกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวง
สาธารณสุ ข ณ โรงแรมสี มาธานี นครราชสี มา วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2548
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.18)
“แนวทางดําเนินงานเทคโนโลยีและการสื่ อสารด้านสุ ขภาพในชุมชน”
กรม
สนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ สถานีอนามัยมะเกลือเก่า
อ.สู งเนิน นครราชสี มา วันที่ 28 มีนาคม 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.19)
“การมีส่วนร่ วมภาคี / เครื อข่ายสุ ขภาพสู่ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้” ของสํานักงาน
สาธารณสุ ข จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมบริ ษทั โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จํากัด
วันที่ 24 มีนาคม 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.20)
วิทยากรช่วงถอดบทเรี ยนสรุ ปการเรี ยนรู ้ โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบําบัดรักษา ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจแบบองค์รวม ของผูต้ ิดยา
เสพติดบ้านเปลี่ยนวิถี ของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 21 มีนาคม 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.21)
“แนวทางการพัฒนาระบบดําเนินงานเทคโนโลยีและการสื่ อสารด้านสุ ขภาพใน
ชุมชน” กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข วันที่ 4
17
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กุมภาพันธ์ 2548 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.22)
วิทยากรบรรยาย (ต่ อ)
23 “การสร้างชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง” โรงเรี ยน
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.23)
24 “การพัฒนาพลังศักยภาพบุคลากรด้านวิทยากรกระบวนการ การวิจยั ชุมชนและ
แผนยุทธศาสตร์การทํางานของสถาบันฯ” สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 21 กันยายน 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.24)
25 “แนวคิดเรื่ องประชาคมและบทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชน” และ
นําเสนอกรณี ตวั อย่างโครงการวิจยั เรื่ อง “ชุมชนกับสุ ขาภาพ” ของสถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน วันที่ 16 สิ งหาคม 2547 และวันที่ 20
สิ งหาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.25)
26 “การพัฒนาศักยภาพการทํางานอย่างมีส่วนร่ วม” ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ณ โรงแรมริ เวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรี อยุธยา วันที่ 14 สิ งหาคม 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.26)
27 “วิทยากรกระบวนการ : แนวทางเปิ ดประตูการเรี ยนรู ้สู่ชุมชน” สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 4 สิ งหาคม 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.27)
28 “กระบวนการศึกษาและวิจยั ในพื้นที่” และ “กระบวนการศึกษาและวิจยั ใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ณ โรงแรม
แม็กซ์ กรุ งเทพ วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.28)
29 “การพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายแกนนําและการดําเนินโครงการแบบมีส่วนร่ วม”
ขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ณ สํานักงานใหญ่ องค์การขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.29)
30 วิทยากรวิพากษ์ผลการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุ ขภาพของ
พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ” ณ คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 23 มิถุนายน 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.30)
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วิทยากรบรรยาย (ต่ อ)
31 “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ”
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 11 มิถุนายน 2547 และวันที่ 12
มิถุนายน 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.31)
32 “การเขียนรายงานการวิจยั เชิงคุณภาพ” คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2547 (เอกสารหมายเลข
3.3.9.32)
33 “การสร้างชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง” ณ โรงเรี ยน
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
วันที่ 9 มิถุนายน 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.33)
34 “การพัฒนาระบบการดําเนินงานเทคโนโลยี และการสื่ อสารด้านสุ ขภาพใน
ชุมชน” ครั้งที่ 2 ให้กบั กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ
โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ และวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.34)
35 “สภาวะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในวันนี้และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ควรจะเป็ นใน
อนาคต” ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ ี วันที่ 27
มีนาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.35)
36 “การพัฒนาระบบการดําเนินงานเทคโนโลยี และการสื่ อสารด้านสุ ขภาพใน
ชุมชน” ให้กบั กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ โรงแรม
มารวยการ์เด้นท์ วันที่ 23 -24 มีนาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.36)
37 “โครงการพัฒนาทิศทางการวิจยั ด้านสุ ขศึกษาและพฤติกรรมสุ ขภาพเชิงลึก”
ให้กบั กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์จาํ นวน 2 ครั้ง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 27 เมษายน 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.37)
38 “การกําหนดแนวทางและเครื่ องมือการสํารวจสภาวะพฤติกรรมสุ ขภาพ” ให้กบั
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
จํานวน 2 ครั้ง วันที่ 7 มกราคม 2547 และวันที่ 21 มกราคม 2547
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.38)
39 “ชุมชนเมือง : สุ ขภาพ” ให้กบั วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วันที่ 1
19
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กรกฎาคม 2546 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.39)
วิทยากรบรรยาย (ต่ อ)
40 “วิทยากรกระบวนการ : แนวทางเปิ ดประตูสู่ชุมชน” สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 25 มิถุนายน 2546
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.40)
41 “กระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก” ของ
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมลองบีช จ.เพชรบุรี
วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2546 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.41)
42 “การพัฒนาสมรรถนะด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาสุ ขภาพ” ให้กบั
อาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ณ ตึก
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2546
(เอกสารหมายเลข 3.3.9.42)
43 การสร้างศักยภาพชุมชนและประชาสังคมโดยปฏิบตั ิการวิจยั แบบ CO-PAR ณ
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล วันที่ 16
พฤษภาคม 2546 (เอกสารหมายเลข 3.3.9.43)

จํานวน ช.ม.
6

รวม

314.30

20

14

6

3

สาขาบริ หารสาธารณสุขมูลฐาน

ก.ม. 03

3.4 งานบริหาร

1

2

3

4

5

6

รายละเอียด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 82/2547 ณ วันที่ 6 ตุลาคม
2547) 55 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.4.1)
รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(คําสัง่ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 72/2548 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2548)
42 สัปดาห์ ๆ ละ 5 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.4.2)
รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1731/2548 ณ วันที่ 21
กันยายน 2548) (เอกสารหมายเลข 3.4.3) 3 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (ประกาศสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ณ วันที่
28 มีนาคม 2548) ประชุม 4 ครั้งๆ ละ 3 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.4.4)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 95/2548 ณ วันที่
29 ธันวาคม 2548) 33 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.4.5)
ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่
29/2547 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2547) ประชุม 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ช.ม. และ
พิจารณาดําเนินการต่างๆ ตลอดปี
(เอกสารหมายเลข 3.4.6)
รวม

จํานวน ช.ม.
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3.5 งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1

2

3

4

5

6

รายละเอียด
จํานวน ช.ม.
คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
15
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ คณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 29/2547 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2547) 90 สัปดาห์ ๆ ละ
1 ช.ม. ประชุมคณะทํางานประมาณ 5 ครั้งๆละ 3 ชัว่ โมง
(เอกสารหมายเลข 3.5.1)
คณะทํางานฝ่ ายวิชาการ งานสัมมนาวิชาการประจําปี 2548 (คําสัง่ สถาบัน
15
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 06/2548 ณ วันที่ 17 มกราคม 2548) 28
สัปดาห์ ๆ ละ 5 ช.ม. ประชุมคณะทํางานประมาณ 5 ครั้งๆละ 3 ชัว่ โมง
(เอกสารหมายเลข 3.5.2)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนา
15
วิชาการ ประจําปี 2548 (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่
41/2548 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2548) 26 สัปดาห์ ๆ ละ 8 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.3)
ที่ปรึ กษาคณะทํางานพัฒนาองค์กร ประจําปี 2548 สถาบันพัฒนาการ
24
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 71/2548 ณ วันที่ 12 กันยายน 2548) 12 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.4)
กองบรรณาธิการ คณะผูจ้ ดั ทําวารสารสาธารณสุ ขและการพัฒนา สถาบัน
9
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่
97/2548 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548) 36 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.5)
ประธานคณะทํางานพัฒนาตําราและเอกสารวิชาการ สถาบันพัฒนาการ
15
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 99/2548 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548) 36 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.6)
22
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รายละเอียด
จํานวน ช.ม.
กรรมการพัฒนาหลักสูตรหลังปริ ญญา สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
6
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 107/2548
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548) 34 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.7)
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2549-2554) (คําสัง่
9
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ 967/2548 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2548) 56 สัปดาห์ ๆ
ละ 1 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.5.8)
ประธานคณะทํางานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบจัดการความรู ้เพือ่ การสร้าง
60
เสริ มสุ ขภาพ (ทุนอุดหนุนโดย สสส) (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 09/2549 ณ วันที่ 7 มีนาคม 2549) 20 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.9)
ที่ปรึ กษาคณะทํางานเพื่อพัฒนาองค์กรและกิจกรรมพิเศษ สถาบันพัฒนาการ
36
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
อาเซียน ที่ 100/2548 ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548) 36 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.10)
คณะทํางานโครงการ HIV/AIDS Regional Coordination Center ของสถาบัน
9
พัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 16/2549 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549) 18 สัปดาห์ ๆ ละ
2 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.5.11)
คณะทํางานศูนย์ประสานความร่ วมมือกับองค์การอนามัยโลกทางด้านการ
6
พัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐาน ของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่ 15/2549
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549) 2 ครั้ง x 6 ช.ม. (เอกสารหมายเลข 3.5.12)
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โดยวิธีพิเศษ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ข
12
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล (คําสัง่ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน ที่
76/2548 ณ วันที่ 19 กันยายน 2548) 1 ครั้ง x 12 ช.ม.
(เอกสารหมายเลข 3.5.13)
23
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รวม

231

4 ผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลงานทางวิชาการทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.3.1 งานวิจัย
4.3.1.1 วิรัตน์ คําศรีจันทร์ เกรี ยงศักดิ์ ซื่อเลื่อม เริ งวิชญ์ นิลโคตร การสร้างองค์
ความรู ้ โครงการสู่วิถีไทย สูงวัยอย่างมีคุณค่า : การจัดการของชุมชน เพื่อ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะพลเมืองอาวุโส. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2549 (เอกสารหมายเลข 4.3.1.1) ได้รับภาระงาน
60%
4.3.2 เอกสารคําสอน
4.3.2.1 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2549) Civil Society สําหรับบรรยายวิชา ADPM 618:
Socio-Cultural Perspectives in Health หลักสูตรปริ ญญาโท (นานาชาติ) แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการบริ หารงานสาธารณสุ ขมูลฐาน สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา 2549
(เอกสารหมายเลข 4.3.2.1)
4.3.2.2 บุญยง เกี่ยวการค้า และวิรัตน์ คําศรีจันทร์ การประสานความร่ วมมือในการ
ทํางานชุมชน เอกสารการสอนชุดวิชาการทํางานชุมชนด้านสาธารณสุ ข
หน่วยที่ 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ภาคการศึกษาที่ 2546 . หน้า 1-46 (เอกสารหมายเลข 4.3.2.2) ได้รับภาระ
งาน 30%
4.3.3 บทความทางวิชาการ
4.3.3.1 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2545) บทบาทและความเคลื่อนไหวของประชาสังคมกับ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพในสังคมไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจําปี 2545. นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 88-124 (เอกสารหมายเลข 4.3.3.1)
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4.3.3.2 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2546) เทคนิคการเรี ยนรู ้จากบ้านคลองใหม่ : วิธีสนทนา
เพื่อค้นหาวาระของเรื่ องสาธารณะ จากจุดแข็งของท้องถิ่น. เอกสารอัด
สําเนา. โครงการเครื อข่ายการวิจยั บูรณาการเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง. นครปฐม :
มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 10 หน้า (เอกสารหมายเลข 4.3.3.2)
4.3.3.3 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2546) เทคโนทางเลือก กับจิตสํานึกสาธารณะและพลัง
ขับเคลื่อนทางปัญญา. เอกสารเย็บเล่ม. ศูนย์ศึกษาปฏิบตั ิการในพื้นที่และ
พัฒนาประชาสังคม. นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล. 32 หน้า (เอกสารหมายเลข 4.3.3.3)
4.3.3.4 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2548) การออกแบบปฏิบตั ิการวิจยั และการเรี ยนรู ้ชุมชน
อย่างมีส่วนร่ วมให้เป็ นเครื่ องมือบูรณาการนักวิจยั สหวิทยาการ : บทเรี ยน
จากสนามกับเครื อข่ายวิจยั บูรณาการเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ
ชุมชนลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ประเพณี เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มหิ ดล กองทัพเรื อ เรื่ อง การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนในระดับชุมชน. กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 289298 (เอกสารหมายเลข 4.3.3.4)
4.3.3.5 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2548) สื่ อสร้างเสริ มพลังกลุ่มเรี ยนรู ้ : สื่ อและทักษะการ
สื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มการวิจยั สหสาขาและการวิจยั อย่างมีส่วนร่ วม.วารสาร
สาธารณสุ ขและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิ ดล: 3(2): 89-94 (เอกสาร
หมายเลข 4.3.3.5)
4.3.3.6 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2549) Mind Mapping และการใช้สื่อเพื่อระดมพลังกลุ่ม
ชุมชนแนวปฏิบตั ิ.สารมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิ ดล: 31(13): 4
(เอกสารหมายเลข 4.3.3.6)
4.3.3.7 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2549) การพัฒนาองค์กรจัดการความรู ้สู่การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพแบบองค์รวม การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนาองค์กร
ต้นแบบจัดการความรู ้การสร้างเสริ มสุ ขภาพ. จุลสารสถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุ ขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล: 3(4): 3-4 (เอกสารหมายเลข
4.3.3.7)
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4.3.3.8 วิรัตน์ คําศรีจนั ทร์ . (2549) การถอดบทเรี ยนและนําเสนอให้คนเห็นภาพ โดย
วิธีปรากฎการณ์วิทยา. จุลสารสถาบันพัฒนาการสาธารณสุ ขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล: 3(4): 2 (เอกสารหมายเลข 4.3.3.8)
สรุปเวลาในงานสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ (ทดแทนภาระงานสอน)
งานสอน
ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สรุปเวลาในการให้ บริการวิชาการ
3.3.1 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
3.3.2 ประธานกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
3.3.3 กรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
3.3.4 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.3.5 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
3.3.6 กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
3.3.7 อาจารย์พิเศษและผูเ้ ชี่ยวชาญ (ภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล)
3.3.8 อาจารย์พิเศษและผูเ้ ชี่ยวชาญ (นอกมหาวิทยาลัยมหิ ดล)
3.3.9 วิทยากรบรรยาย
สรุปเวลาในงานบริหารและงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.4 งานบริ หาร
3.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

74
240

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

60
40
36
36
50
20
18
29
314.30

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

548
231

ชัว่ โมง
ชัว่ โมง

สรุปเวลาในสามปี และเฉลีย่ รายปี
สรุปภาระงาน
รวม ชั่วโมง /3 ปี
สรุ ปงานสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์(แทนภาระการสอน)
214
สรุ ปเวลาในการให้บริ การวิชาการ
567.30
สรุ ปเวลาในงานบริ หาร
548
สรุ ปงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
231
รวม
1,696.5
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เฉลีย่ ชั่วโมง /1ปี
71
189.10
183
77
565.30

สาขาบริ หารสาธารณสุขมูลฐาน

ก.ม. 03

27

