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   ภาควิชาศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล     
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ที่อยู่ที่ตดิต่อได้สะดวก ภาควิชาศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัมหิดล   อ.พทุธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 
ครอบครัว  ภรรยาช่ือ นางรุจิรา คําศรีจนัทร์ 
   ตําแหน่ง นกัวิชาการโสตทศันศกึษา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประวัตกิารศึกษา  
2526  ปริญญาตรี สาขาเวชนิทศัน์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
2533  ปริญญาโท ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศกึษา 

   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2544  ปริญญาเอก  ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาประชากรศกึษา  

   มหาวิทยาลยัมหิดล 
เกียรตยิศและรางวัล   

 ประธานนกัศกึษาจิตรกรรมสากล และกรรมการสโมสรนกัศกึษา โรงเรียนเพาะชา่ง 
 ทนุเรียนดี สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนเพาะช่าง ปี 2522 
 สาราณียากร วารสารเทคโนฯ เชิงดอย  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 ข้าราชการดีเดน่ มหาวิทยาลยัมหิดล 3 ครัง้ ปี 2533 / 2535  และ 2547  
 สมาชิกตลอดชีพ : เวชนิทศัน์สมาคม(ประเทศไทย)   
 สมาชิกสมาคมวิชาชีพสขุศกึษาแหง่ประเทศไทย   
 สมาชิกสมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
  สมาชิกตลอดชีพ  สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลยัมหิดล 
 สมาชิกสมาคมศษิย์เก่าเพาะชา่ง 
 รางวลันําเสนอผลงงานวิจยัดีเย่ียม จากการนําเสนอผลงานวิจยัปริญญาเอก เร่ือง          

จติสาํนึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย การประชมุนําเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศกึษาของประเทศไทย ครัง้ท่ี 3  ปี 2545 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

 



ประวัตกิารทาํงาน 
 

 2523 อาจารย์พิเศษโรงเรียนไทยวิจิตรศลิป์  กรุงเทพมหานคร 
  Product  Designer  ผลติภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส กราฟิคอาร์ตเวิร์ค  โรงพิมพ์เอกชน 

2526 ลกูจ้างชัว่คราว  นกัเวชนิทศัน์  ศนูย์เอกสารและพิพิธภณัฑ์เวชศาสตร์เขตร้อน   
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

2527 นกัวิชาการโสตทศันศกึษา  ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาการสาธารณสขุมลูฐานอาเซียน 
ตอ่มา คือ สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน   

2528 กองบรรณาธิการ หนงัสือวยัรุ่นในเครือนิตยสารดาราภาพยนต์ 
2535 หวัหน้าฝ่ายเผยแพร่และพฒันาส่ือสาธารณสขุ  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 

วิทยากรการอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ของสถาบนั  
คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผู้ช่วยเลขานกุาร คณะกรรมการส่ือและเทคโนโลยีการศกึษา  มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะกรรมการผลติส่ือการศกึษา กรมการศกึษานอกโรงเรียน กระทรวงศกึษาธิการ 
ประธานอนกุรรมการฝ่ายแสง เสียงและระบบไฟฟ้า งานพระราชทานปริญญา
มหาวิทยาลยั เป็นผู้ ริเร่ิมจดัทีมถ่ายทํารายการ Cable TV สมัภาษณ์และทํารายงานสด 
ระหวา่งญาตผิู้ เข้ารับพระราชทานปริญญานัง่รอบณัฑิต 
เลขานกุารคณะกรรมการฝ่ายสจิูบตัร  กีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย 

2537 กรรมการบริหาร  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 
2542 กลุม่สมคัรใจและอาสา : เครือขา่ยนกัวิจยัศาลายาฟอร่ัม   

เครือขา่ยนกัวิจยักลุม่ทรานส์ทีม 
เครือขา่ยประชาคมวิจยัพทุธมณฑล  เครือขา่ยกลุม่สขุภาพแบบองค์รวม  
ชมรมชีวเกษม  ชมรมมนสัเกษม  ท่ีปรึกษาเครือขา่ยการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ภาค
ตะวนัตก เครือขา่ยประชาสงัคมและนกัวิชาการร่วมเคล่ือนไหวและผลกัดนัร่าง พรบ 
สขุภาพ 

2543 เลขาธิการเวชนิทศัน์สมาคม (ประเทศไทย) 
อาจารย์พิเศษ  คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์  สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันาชนบท คณะพยาบาล
ศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
อาจารย์พิเศษ  โรงเรียนเสนาธิการทหาร  กองทพับก  วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า   
เพชรบรีุ  วิทยาลยัการสาธารณสขุ  สถาบนัพระบรมราชชนก   
วิทยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนนี  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา  มหาวิทยาลยัศลิปากร 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก  และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ 
คณะกรรมการ  โครงการวิจยัและพฒันาชีวิตสาธารณะ-ท้องถ่ินน่าอยู ่ 
สถาบนัชมุชนท้องถ่ินพฒันา  สสส และสถาบนัพฒันาการเรียนรู้และประชาสงัคม 

2545 กรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการวิชาการ  เลขานกุารกรรมการอํานวยการ 
การจดัสมัมนาวิชาการประจําปีของสถาบนั 2545-2548 

2547 อาจารย์  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 
กรรมการบริหาร  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 
คณะทํางานพฒันาแนวนโยบายการวิจยัทางด้านสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ 
คณะทํางานและท่ีปรึกษา โครงการวิจยัข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือการดําเนินการศกึษา 
เพ่ือผู้สงูอาย ุโดย ครู กศน กรมการศกึษานอกโรงเรียน  กระทรวงศกึษาธิการ 



กรรมการ  สภาวฒันธรรมอําเภอพทุธมณฑล 
เครือขา่ยนกัวิจยัสขุภาพและคณุภาพชีวิต  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประธานกรรมการพิจารณาต้นฉบบัหนงัสือ ส่ือ และตํารา กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ 

2548 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน  
ท่ีปรึกษาสว่นงานวิจยั  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 
ประธานกรรมการสวสัดกิาร  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 
ประธานกรรมการบริหารนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ 
คณะทํางานสง่เสริมการพฒันาคณุภาพ  คณะกรรมการพฒันาคณุภาพของ
มหาวิทยาลยั  คณะทํางานจดัทําแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผู้แทนมหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมประชมุแผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดัภาค
ตะวนัตก  คณะทํางานจดัตัง้ศนูย์ประสานงานแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเชิงพืน้ท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2549-2552 รองผู้ อํานวยการ  สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซียน 
 
หน้าที่การงานปัจจุบนั 
 
2552-ปัจจบุนั พนกังานมหาวิทยาลยั ตําแหน่งอาจารย์ 

สาขาวิชา บริหารจดัการด้านการศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
  ภาควิชาศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
วชิาที่สอนและหวัข้อการบรรยาย 
 

สอนและร่วมสอนร่วมสอนในรายวิชาตา่งๆ ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  
 (1)  ADPM 618  Socio-Cultural Perspective in Health  
     (2) Educational Planning and Management  

สาขา บริหารจดัการด้านการศกึษา หลกัสตูรปริญญาโทนานาชาต ิ
 (3)  Statistic for Educational Research 

สาขา บริหารจดัการด้านการศกึษา หลกัสตูรปริญญาโทนานาชาต ิ
 (4)  การพฒันาประชากรศกึษาในประเทศคดัสรร 
      หลกัสตูรปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาประชากรศกึษา 

(5)  การพฒันาคณุภาพประชากร 
 หลกัสตูรปริญญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประชากรศกึษา 
(6)  การสื่อสารสิง่แวดล้อมในสงัคม 
 หลกัสตูรปริญญาโท สาขาสิง่แวดล้อมศกึษา 

 
ตาํแหน่งบริหารและกรรมการ 
 

1. กรรมการบริหารหลกัสตูร  สาขาการบริหารจดัการด้านการศกึษา (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ  ภาควิชาศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 



 2. กรรมการหลกัสตูร สาขาการบริหารงานสาธารณสขุมลูฐานมหาบณัฑิต (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ  สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล 

 3. คณะกรรมการพิจารณาภาษาท่ีใช้เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประจําคณะ
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

  3. คณะกรรมการดําเนินงาน ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
  4. คณะทํางานจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาคณุภาพ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 


