
แบบประวตัิส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ 

นายวรัิตน์  คาํศรีจันทร์ 

สถาบันพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน   มหาวทิยาลยัมหิดล 
**************************** 

1. ประวตัิส่วนตวั 

1.1 เกิดวนัท่ี 17  ธนัวาคม  2502 
1.2 อาย ุ  47   ปี 
1.3 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  

  
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ทีจ่บ ช่ือสถานศึกษา 

1.3.1  ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
          (ประชากรศึกษา) 

2544     คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.3.2  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
          (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 

2535     คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1.3.3  วิทยาศาสตรบณัฑิต       
          (เวชนิทศัน์) 

2526     คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล 
    มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
2. ประวตัิการรับราชการ 

2.1 ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง   อาจารย ์   ระดบั  7   ขั้น   22,860    บาท 
2.2 ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง อาจารย ์ (คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 796/2547   

ณ วนัท่ี   17   พฤษภาคม  2547)            
2.3 ตาํแหน่งอ่ืน ๆ 

ระดับ สถาบันพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน 

2.3.1 คณะทาํงานศูนยป์ระสานความร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลก  ทางดา้นการ
พฒันาสาธารณสุขมูลฐาน  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน   
ท่ี  15/2549  วนัท่ี  21  มีนาคม  2549)     (เอกสารหมายเลข 2.3.1) 

2.3.2 คณะทาํงานโครงการ  HIV/AIDS Regional Coordination Center  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  16/2549  วนัท่ี  21  มีนาคม  2549)            
(เอกสารหมายเลข  2.3.2 ) 
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2.3.3 ประธานคณะทาํงานโครงการพฒันาองคก์รตน้แบบจดัการความรู้เพือ่การสร้าง
เสริมสุขภาพ (ทุนอุดหนุนโดย  สสส)  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข 
อาเซียน  ท่ี  09/2549  วนัท่ี  7  มีนาคม  2549)   (เอกสารหมายเลข  2.3.3) 

2.3.4 ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกลูกจา้งชัว่คราว  ตาํแหน่งผูช่้วย
นกัวจิยัประจาํโครงการฯ  เพือ่ปฏิบติังานในโครงการระยะส้ัน 2 ปี 2549-2550 
วิจยัพฒันาการมีส่วนร่วมทางสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวติ  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  08/2549  วนัท่ี  3  มีนาคม  2549)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.4) 

2.3.5 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรหลงัปริญญา  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  107/2548  วนัท่ี  21  พฤศจิกายน  2548)      
(เอกสารหมายเลข 2.3.5)  

2.3.6 ท่ีปรึกษาคณะทาํงานเพ่ือพฒันาองคก์รและกิจกรรมพิเศษ  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  100/2548  วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2548)   
(เอกสารหมายเลข  2.3.6) 

2.3.7 ประธานคณะทาํงานพฒันาตาํราและเอกสารวิชาการ  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการ 
สาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  99/2548  วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2548)   
(เอกสารหมายเลข  2.3.7) 

2.3.8 กองบรรณาธิการ  คณะผูจ้ดัทาํวารสารสาธารณสุขและการพฒันา  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  97/2548  วนัท่ี  7  พฤศจิกายน  2548) 
(เอกสารหมายเลข  2.3.8) 

2.3.9 รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสถาบนัฯ (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข  
อาเซียน  ท่ี  98/2548  วนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2548)   (เอกสารหมายเลข  2.3.9) 

2.3.10 คณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asia-Pacific Sociological 
Association (APSA): Human Security in the Asia Pacific Region      (คาํสัง่
สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  66/2548  วนัท่ี  26  สิงหาคม  2548)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.10) 

2.3.11 คณะกรรมการดาํเนินการจดัจา้ง  โดยวิธีพิเศษ  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  76/2548  วนัท่ี  19  กนัยายน  2548) (เอกสารหมายเลข  
2.3.11)   
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2.3.12 คณะทาํงานพฒันาองคก์ร  ประจาํปี 2548  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซียน  ท่ี  71/2548  วนัท่ี  12  กนัยายน  2548)  (เอกสารหมายเลข  2.3.12)   

2.3.13 คณะกรรมการและอนุกรรมการจดังานสมัมนาวิชาการ  ประจาํปี 2548  (คาํสัง่
สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  41/2548  วนัท่ี  4  พฤษภาคม  2548) 
(เอกสารหมายเลข  2.3.13) 

2.3.14 คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  
(ประกาศสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ประกาศ ณ วนัท่ี  28  มีนาคม  
2548) (เอกสารหมายเลข  2.3.14)  

2.3.15 คณะทาํงานฝ่ายวิชาการ  งานสมัมนาวิชาการ ประจาํปี 2548  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  06/2548  วนัท่ี  17  มกราคม  2548)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.15)  

2.3.16 คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกเพื่อบรรจุพนกังานมหาวิทยาลยัจากเงิน
อุดหนุน  ตําแหน่งนักวิจัย   (คําสั่งสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน   
ท่ี  104/2547  วนัท่ี  17  ธนัวาคม  2547)  (เอกสารหมายเลข  2.3.16)  

2.3.17 คณะอนุกรรมการสวัส ดิการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอา เ ซียน  
มหาวิทยาลัยมหิดล  (คาํสั่งคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลัยมหิดล  ท่ี 
29/2547   
สัง่  ณ  วนัท่ี  18  ตุลาคม  2547) (เอกสารหมายเลข  2.3.17)   

2.3.18 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสถาบนัฯ  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน   
ท่ี  82/2547  วนัท่ี  5  ตุลาคม  2547) (เอกสารหมายเลข  2.3.18)  

2.3.19 กองบรรณาธิการ  คณะผูจ้ดัวารสารสาธารณสุขและการพฒันา  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  43/2547  วนัท่ี  30  มิถุนายน  2547)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.19)  

2.3.20 คณะทาํงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  (คาํสั่งสถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซียน  ท่ี  36/2547  วนัท่ี  13  มิถุนายน  2547) (เอกสารหมายเลข  2.3.20)  

2.3.21 คณะกรรมการจดังานวนัสงกรานต ์ ประจาํปี  2547 (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการ 
สาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  12/2547  วนัท่ี  10  มีนาคม  2547)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.21)   
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2.3.22 หวัหนา้ศูนยศึ์กษาปฏิบติัการในพ้ืนท่ีและพฒันาประชาสงัคม  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี  101/2545  วนัท่ี  5  พฤศจิกายน  2545) 
(เอกสารหมายเลข  2.3.22) 

ระดับ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.3.23 หวัหนา้โครงการและนกัวิจยัหลกั  คณะทาํงานโครงการวจิยัและพฒันาเครือข่าย
ร่วมเสริมสร้างจิตสาํนึกสาธารณะทางสุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
สงัคมประชากรในเขตเมือง  โดยผา่นการขบัเคล่ือนประชาคมวิจยั   
(คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  622/2549  สัง่ ณ วนัท่ี  31 มีนาคม  2549)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.23) 

2.3.24 คณะกรรมการดาํเนินงานศูนยป์ระสานงานเพ่ือบูรณาการการพฒันาพื้นท่ี  
มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  441/2549  วนัท่ี  13  มีนาคม  
2549) (เอกสารหมายเลข  2.3.24)  

2.3.25 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติังานพนกังานมหาวิทยาลยั (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  (เฉพาะ) ท่ี  ก.พ.ม.016/2549  วนัท่ี  16  
มกราคม 2549 ) (เอกสารหมายเลข  2.3.25)  

2.3.26 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการนโยบาย   สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน  (คาํสั่งสภามหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  95/2548  สั่ง ณ วนัท่ี  29  
ธนัวาคม  2548) (เอกสารหมายเลข  2.3.26) 

2.3.27 ข้าราชการดีเด่น  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2548 (ประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล  ประกาศ ณ วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2548) (เอกสารหมายเลข  
2.3.27) 

2.3.28 รองผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  (คาํสัง่
มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  72/2548  สัง่ ณ วนัท่ี  28  ตุลาคม  2548) (เอกสาร
หมายเลข  2.3.28)  

2.3.29 คณะกรรมการจดังานประเพณีลอยกระทง  มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจาํปี 2548  
ฝ่ายประกวดและตดัสินกระทง  (คาํสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  1951/2548  สั่ง ณ 
วนัท่ี  20  ตุลาคม  2548) (เอกสารหมายเลข  2.3.29) 

2.3.30 ผูแ้ทนมหาวิทยาลยัมหิดล  ในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์  สํานักงานยุติธรรมจงัหวดันครปฐม  (บนัทึกขอ้ความฝ่าย
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นโยบายและแผน  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี ศธ 0517.01/445  
วนัท่ี  23  กนัยายน 2548) (เอกสารหมายเลข  2.3.30)  

2.3.31 รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  (คาํสัง่
มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  1731/2548  สัง่ ณ วนัท่ี  21  กนัยายน  2548)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.31)  

2.3.32 คณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล (พ.ศ.2549 - 2554)   
(คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  967/2548  สัง่ ณ วนัท่ี  30  พฤษภาคม  2548)  
(เอกสารหมายเลข  2.3.32) 

2.3.33 คณะอนุกรรมการสวสัดิการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  (คาํสัง่
คณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  29/2547  สัง่ ณ วนัท่ี  18  
ตุลาคม 2547) (เอกสารหมายเลข  2.3.33)  

2.3.34 คณะกรรมการจดังานประเพณีลอยกระทง  มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจาํปี 2547  
(ฝ่ายประกวดและตดัสินกระทง  และฝ่ายตอ้นรับ)  (คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล   
ท่ี  1667/2547  สัง่ ณ วนัท่ี  1  ตุลาคม  2547) (เอกสารหมายเลข  2.3.34)  
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3. ภาระงานย้อนหลงั 3 ปี   
3.1 งานสอน   

1.  งานสอนในสถาบนัฯ  

ระดบั รายวชิาท่ีสอน ภาค/ 
ปีการศึกษา 

หน่วยกิต รวมชัว่โมงท่ีสอน 
/ภาคการศึกษา 

รวมชัว่โมงท่ีสอน 
/ปีการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบตัิ บรรยาย ปฏิบตัิ 

Master of Primary 
Health Care 
Management 

ADPM 630: Health 
Manpower Planing 
and Leadership 
Development  
(เอกสารหมายเลข  3.1.1) 

2/2547 1 12  12  

Master of Primary 
Health Care 
Management  
 

ADPM 623: 
Management of 
PHC and QOL 
Development 
(เอกสารหมายเลข  3.1.2 ) 

1/2548 3 60  60  

Master of Primary 
Health Care 
Management 

ADPM 618: Socio-
Cultural 
Perspectives in 
Health 
(เอกสารหมายเลข 3.1.3) 

1/2549 1 2  2  

รวมชัว่โมงสอนทั้งหมด  รวม 3 ปี 74  
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2.  ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์    ทดแทนภาระงานสอน 

ประธานกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ จํานวนช่ัวโมง/ปี 

1 Dr.Pham Thi Kim Loan  , Master of Primary Health Care Management 
(คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)1602/2005  สัง่วนัท่ี  
15  ธนัวาคม  2548)   (เอกสารหมายเลข  3.1.4) 

60 

2 Ms.Tran Thi Hanh  , Master of Primary Health Care Management  
(คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)1512/2004  สัง่วนัท่ี  7  
ธนัวาคม  2547)   (เอกสารหมายเลข  3.1.5) 

60 

3 Dr.Misuzu Tsukamoto  , Master of Primary Health Care Management  
(คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)1513/2004  สัง่วนัท่ี  7  
ธนัวาคม  2547)   (เอกสารหมายเลข  3.1.6) 

60 

4 Dr.Hadi Bakhsh Sahito  , Master of Primary Health Care Management  
(คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)1514/2004  สัง่วนัท่ี  7  
ธนัวาคม  2547) (เอกสารหมายเลข  3.1.7) 

60 

(ไม่นบัรวมกบัการบริการวชิาการ)  รวม 3 ปี 240 
 

3.2 งานวจัิย  

 หัวหน้าโครงการ 

1. วิรัตน์  คาํศรีจนัทร์  การเสริมพลงัศักยภาพปัจเจกและชุมชนเพือ่จัดการสาธารณสุข 
 ท้องถ่ินด้วยการวจัิย  โครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายร่วมเสริมสร้างจิตสาํนึก
สาธารณะทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสงัคมประชากรเขตเมือง  โดยผา่นการ
ขบัเคล่ือนประชาคมวิจยั 8 จงัหวดั 17 ชุมชนเทศบาลของลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง  
ระยะเวลาท่ีใช ้ 3  ปี(2548-2550) ทุนมหาวทิยาลยัมหิดล  (อยู่ในระหว่างดําเนินการ) 
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2.    วิรัตน์  คาํศรีจนัทร์  การขับเคลือ่นประชาคมและชุมชนแนวปฏิบัต ิ โครงการวิจยัและ 
       พฒันาเครือข่ายร่วมเสริมสร้างจิตสาํนึกสาธารณะทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ 
       สงัคมประชากรเขตเมือง  โดยผา่นการขบัเคล่ือนประชาคมวิจยั 8 จงัหวดั 17 ชุมชน 
       เทศบาลของลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง  ระยะเวลาท่ีใช ้ 3  ปี(2548-2550) ทุนมหาวิทยาลยั 
       มหิดล  (อยู่ในระหว่างดาํเนินการ) 

3.    วิรัตน์  คาํศรีจนัทร์  Mind Mapping กบัการใช้ส่ือในเวทปีระชาคมและเวทขีับเคลือ่น 
                     ชุมชนแนวปฏบัิติ  โครงการวิจยัและพฒันาเครือข่ายร่วมเสริมสร้างจิตสาํนึกสาธารณะ 
                     ทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสงัคมประชากรเขตเมือง  โดยผา่นการขบัเคล่ือน 
                     ประชาคมวิจยั 8 จงัหวดั 17 ชุมชนเทศบาลของลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง  ระยะเวลาท่ีใช ้  
                     3  ปี(2548-2550) ทุนมหาวิทยาลยัมหิดล   (อยู่ในระหว่างดําเนินการ) 

 
ผู้ร่วมวจัิย 

 
1. นยัพินิจ  คชภกัดี  วฒันา  เทียมปฐม  วิรัตน์  คาํศรีจนัทร์  นุชนาฎ  รักษี  อรพินท ์ เลิศ

อวสัดาตระกลู  จีรนนัท ์ ขาํนอง  อธิวฒัน์  เปล่งสอาด  การส่งเสริมสุขภาพและ
พฒันาการของเด็กโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว. มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 

2. เสาวภา  พรศิริพงศ ์ พรทิพย ์ อุศุภรัตน์  ธวชัชยั  เพง็พนิิจ  วิรัตน์  คาํศรีจนัทร์  พรรษา  
ชุมเกษียร  มทันา  แอร์แบร์  ฉนัทนา  เจนศุภเสรี  พรทิพย ์ ศิริภานุมาศ  สินชยั  
คเชนทร์  นิตยา  ระวงัพาล  นารลดา  ขนัธิกลุ   การพฒันางานป้องกนัและควบคุมโรค
โดยองค์การบริหารส่วนตําบล  กรณศึีกษาจังหวดัเชียงใหม่.  กระทรวงสาธารณสุข, 
2547 
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3.3  งานบริการทางวชิาการ  

งานบริการทางวชิาการทีป่ฏบัิติเป็นประจํา 
 

3.3.1  กรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  

1 Dr.Duong Phuc Lam, Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)1484/2004  สัง่วนัท่ี  29  
พฤศจิกายน  2547)  (เอกสารหมายเลข  3.3.1.1) 

20 

2 นางสาวศศิมา  ทองคาํ  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  ศธ 0520/107 (นฐ)/1843  วนัท่ี  3  มีนาคม  2549) 
(เอกสารหมายเลข  3.3.1.2) 

3 นายกานต ์ จนัทวงษ ์ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  ศธ 0520/107 /0591  วนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2547) 
(เอกสารหมายเลข  3.3.1.3) 
 

รวม 60 
 

 

3.3.2  ประธานกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์  

1 Dr.Pham Thi Kim Loan  , Master of Primary Health Care Management (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)  1423/2005  สัง่วนัท่ี  9  
พฤศจิกายน  2548)   (เอกสารหมายเลข  3.3.2.1) 

10 

2 Dr.Hadi Bakhsh Sahito , Master of Primary Health Care Management (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)  1441/2004  สัง่วนัท่ี  16  
พฤศจิกายน  2547) (เอกสารหมายเลข  3.3.2.2) 

10 

3 Ms.Tran Thi Hanh  , Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL) 1442/2004  สัง่วนัท่ี  16  

10 

จํานวนช่ัวโมง 

จํานวนช่ัวโมง 

20 

20 
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พฤศจิกายน  2547) (เอกสารหมายเลข  3.3.2.3) 
 

ประธานกรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ (ต่อ) จํานวน ช.ม. 
4 Dr.Misuzu Tsukamoto  , Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่

บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL) 1443/2004  สัง่วนัท่ี  16  
พฤศจิกายน  2547) (เอกสารหมายเลข  3.3.2.4) 

10 

รวม 40 
 

 

3.3.3  กรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ จํานวน ช.ม. 

1 Dr.Duong Phuc Lam, Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  0517.02 (SL) 1406/2004  สัง่วนัท่ี  4  
พฤศจิกายน  2547) (เอกสารหมายเลข  3.3.3.1) 

12 

2 นายฉตัรชยั  ลือชาพงศทิ์พย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  ศย 1611/2546  วนัท่ี  24  ตุลาคม  2546) 
(เอกสารหมายเลข  3.3.3.2) 

12 

3 นายมนสั  หามาลา  สาขาวิชาการวางแผนส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาชุมชนและ
ชนบท   (คาํสั่งบณัฑิตวิทยาลยั  ม.มหิดล  ท่ี  ศย 2292/2545  วนัท่ี  17  ธนัวาคม  
2545)  (เอกสารหมายเลข  3.3.3.3) 
 

12 

รวม 36 
 

 

3.3.4  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ จํานวน ช.ม. 

1 Dr.Hadi Bakhsh Sahito  , Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)0362/2005  สัง่วนัท่ี  14  มีนาคม  
2548)   (เอกสารหมายเลข  3.3.4.1) 

12 

2 Dr.Misuzu Tsukamoto  , Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)0364/2005  สัง่วนัท่ี  14  มีนาคม  

12 
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2548) (เอกสารหมายเลข  3.3.4.2) 
 

ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 
3 Ms.Tran Thi Hanh, Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่บณัฑิต

วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)0365/2005  สัง่วนัท่ี  14  มีนาคม  2548) 
(เอกสารหมายเลข  3.3.4.3) 
 

12 

รวม 36 
 

3.3.5  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ จํานวน ช.ม. 

1 Dr.Duong Phuc Lam, Master of Primary Health Care Management  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี  (SL)0297/2005  สัง่วนัท่ี  8  มีนาคม  
2548)   (เอกสารหมายเลข  3.3.5.1) 

5 

2 นางสุกญัญา  พวงดาวเรือง  สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  คณะ 
สาธารณสุขศาสตร์ (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  ทพ 583/2548  
วนัท่ี  3  มิถุนายน  2548)   (เอกสารหมายเลข  3.3.5.2) 

5 

3 นางสาวสุทธิรัตน์  พรหมขาํ  สาขาวิชาสงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
(หลกัสูตรภาคพิเศษ) (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  ศย 
0704/2548  วนัท่ี  9  พฤษภาคม  2548)   (เอกสารหมายเลข  3.3.5.3) 

5 

4 นายฉตัรชยั  ลือชาพงศทิ์พย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  ศย 1242/2547  วนัท่ี  4  ตุลาคม  2547) 
(เอกสารหมายเลข  3.3.5.4) 

5 

5 นางสาวลลนา  เปล่งเสียง  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบริหารส่ิงแวดลอ้ม  (คาํสัง่
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  ศย 1462/2546  วนัท่ี  15  กนัยายน  
2546)   (เอกสารหมายเลข  3.3.5.5) 

5 

6 นายมนสั  หามาลา  สาขาวิชาการวางแผนส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพฒันาชุมชนและ
ชนบท   (คาํสั่งบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  ศย 1453/2546  วนัท่ี  11  
กนัยายน  2546) (เอกสารหมายเลข  3.3.5.6) 

5 

7 นายกานต ์ จนัทวงษ ์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  5 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  นฐ 207/2549 วนัท่ี  16  กมุภาพนัธ์  2549)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.5.7) 

กรรมการสอบวทิยานิพนธ์  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 
8 นางสาวธนัยาพร  ลกัษณะ  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  นฐ 450/2548 วนัท่ี  16  กนัยายน  2548)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.5.8) 

5 

9 นายวชัรา  สามาลย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี 285/2546  วนัท่ี  18  เมษายน  2546)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.5.9) 

5 

10 นางสาวจีรพรรณ  ปิยพสุนทรา  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  (บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  ทม(นฐ)1109/0653  วนัท่ี  4  มีนาคม  2546)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.5.10) 
 

5 

รวม 50 
 

 

3.3.6  กรรมการพจิารณาหัวข้อวทิยานิพนธ์ จํานวน ช.ม. 

1 นางสาววรรณา  พลเดช  สาขาวิชาพฒันศึกษา  (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  นฐ 274/2549  วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2549)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.6.1) 

5 

2 นายธีระสุต  ยนืยงวนิชกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  413/2547  วนัท่ี  28  กนัยายน  2547)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.6.2) 

5 

3 นายกานต ์ จนัทวงษ ์สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  373/2546  วนัท่ี  8  กรกฎาคม  2546)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.6.3) 

5 

4 นายวชัรา  สามาลย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (คาํสัง่บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ี  (นฐ) 061/2545  วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2545)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.6.4) 

5 
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รวม 20 

งานบริการทางวชิาการทีป่ฏบัิติเป็นบางคร้ังบางคราว  
จํานวน ช.ม.  3.3.7  อาจารย์พเิศษและผู้เช่ียวชาญ   (ภายในมหาวทิยาลยัมหิดล)  

1 อาจารยพ์ิเศษ  NSPN 645 : การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว  ในหวัขอ้เร่ือง  
Collaboration  ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบติัครอบครัว  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  9  สิงหาคม  
2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.7.1) 

3 

2 ผูพ้ิจารณาบทความ  เร่ือง  การพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพการดูแลสุขภาพผูป่้วยเร้ือรัง
ท่ีบา้นสาํหรับทีมสุขภาพโดยวิธีวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  สาํหรับวารสาร
สาธารณสุขและการพฒันา  ของสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล   (เอกสารหมายเลข  3.3.7.2) 

6 

3 อาจารยพ์ิเศษ  SHSS 604  พฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม  ในหวัขอ้เร่ือง  การ
เรียนรู้ การเขียน mind map  ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา 
ส่ิงแวดลอ้ม  ณ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  
7  กนัยายน  2547   (เอกสารหมายเลข  3.3.7.3) 

3 

4 อาจารยพ์ิเศษวชิา  สมปศ 533  การระดมสงัคมเพื่อการพฒันา  ในหวัขอ้เร่ือง  
เทคนิค / เคร่ืองมือในการทาํงานกบัชุมชน  ไดแ้ก่  AIC , AI , Mind Mapping , 
Meta plan  ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  สาขาประชากรศึกษา  คณะ
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  25  กมุภาพนัธ์  2547  
(เอกสารหมายเลข  3.3.7.4) 

6 

รวม 18 
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3.3.8  อาจารย์พเิศษและผู้เช่ียวชาญ   (นอกมหาวทิยาลยัมหิดล)  

1 ผูท้รงคุณวฒิุพจิารณาโครงการ  ของแผนงานการพฒันาสถาบนัการศึกษา 
สาธารณสุขใหเ้ป็นองคก์รการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)  
(เอกสารหมายเลข  3.3.8.1) 

6 

2 ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยั  (ดา้นบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน)  ใหก้บั  
นายสมบูรณ์  มาตรศรี  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   (เอกสารหมายเลข  
3.3.8.2) 

3 

3 ผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํปรึกษาการดาํเนินงานวจิยัของคณะกรรมการศูนยศึ์กษาการ
สร้างเสริมสุขภาพ  โดยใชก้ระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research)  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2548    
(เอกสารหมายเลข  3.3.8.3) 

3 

4 อาจารยพ์ิเศษ  พย.1207  และ  พย.1208  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนั
โรค  ในหวัขอ้  การประเมินความตอ้งการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนั
การเจบ็ป่วยโดยการเรียนรู้วถีิชุมชน  ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  2547    
(เอกสารหมายเลข  3.3.8.4) 

3 

5 คณะกรรมการสอบหวัขอ้วิทยานิพนธ์  ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท รุ่นท่ี 1 
และ 2  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา  สถาบนัราชภฎักาญจนบุรี  วนัท่ี 19 – 
20  เมษายน  2546    (เอกสารหมายเลข  3.3.8.5) 
 

14 

รวม 29 
 

 

 

 

 

 

 

จํานวน ช.ม. 
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3.3.9  วทิยากรบรรยาย จํานวน ช.ม. 

1 “แนวโนม้  ประเดน็วิจยัทางการพยาบาลในระดบัสากล / ของไทยและคณะ
พยาบาลศาสตร์ / ปัจจุบนั / อนาคต”  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  
วนัท่ี  28  มีนาคม  2549   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.1) 

3 

2 วิทยากรบรรยายและวิทยากรกระบวนการ  ในการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาความรู้ความสามารถในการทาํวิจยัดา้นหตัถเวชกรรมไทยแก่อาจารยข์อง
เครือข่ายและแพทยแ์ผนไทย  ของวิทยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ 
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก  ณ สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  4 – 8  เมษายน  2549   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.2) 

34 

3 “การพฒันาโครงการดา้นการสร้างเสริมสุขภาพโดยการระดมสมองดว้ย
กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)” ของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดลวนัท่ี  27  มีนาคม  2549  และ”การถอดบทเรียนเพื่อ
สงัเคราะห์กระบวนการเรียนรู้”  วนัท่ี  10  เมษายน  2549   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.3) 

14 

4 “ระบบส่ือเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน”  ใหก้บันกัศึกษาบณัฑิตศึกษา  สาขา
เทคโนโลยกีารศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วนัท่ี  26 
ธนัวาคม  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.4) 

3 

5 “การพฒันาระบบการดาํเนินงานการส่ือสารดา้นสุขภาพ” กรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ สถานีอนามยัมะเกลือเก่า  นครราชสีมา  วนัท่ี  
30  พฤศจิกายน  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.5) 

7 

6 “ถอดบทเรียนการดาํเนินงานการส่ือสารดา้นสุขภาพ”  กรมสนบัสนุนบริการ 
สุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  2548     
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.6) 
 

7 
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วทิยากรบรรยาย  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 
7 ผูด้าํเนินรายการการประชุมปฏิบติัการเร่ือง  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
สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  20  กนัยายน  
2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.7) 

3 

8 วิทยากรการปฐมนิเทศนกัศึกษาผูรั้บพระราชทานทุนจากสมเดจ็พระพีน่างเธอ  
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ใหก้บัมูลนิธิสมเดจ็พระ
มหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวกิรม  พระบรมราชชนก  ณ สยามดิสคฟัเวอร่ี  วนัท่ี  
12  กนัยายน  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.8) 

3 

9 “การประเมินผลการดาํเนินงานเทคโนโลยแีละการส่ือสารดา้นสุขภาพในชุมชน  
ระยะท่ี  2”  กองสุขศึกษา  วนัท่ี  12  กนัยายน  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.9) 

7 

10 “ยทุธศาสตร์นโยบายสาธารณะเพ่ือพฒันาสาธารณสุขทอ้งถ่ิน”  สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  8  กนัยายน  2548  
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.10) 

3.30 

11 “การสร้างพลงัขบัเคล่ือนชุมชน”  ของสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4   
ณ  เทศบาลตาํบลเขางู  อ.เมือง  ราชบุรี  วนัท่ี  5  กนัยายน  2548  (เอกสาร
หมายเลข  3.3.9.11) 

1.30 

12 “ความเป็นสงัคมศาสตร์กบัการทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา”  หลกัสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา  และสาํนกังาน
บณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบุรี  วนัท่ี  31  สิงหาคม  2548   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.12) 

3 

13 “การจดัทาํ  Mind Mapping”  อาคารสาํนกังานอธิการบดี  วนัท่ี  11  สิงหาคม  
2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.13) 

5 

14 “การสร้างพลงัชุมชน (Community Empowerment)”  สถาบนัพฒันาการ 
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  8  สิงหาคม  2548  และจดัศึกษา
ดูงาน  “การศึกษาดูงานพลงัชุมชน”  ในเขต อ.พทุธมณฑล  นครปฐม  วนัท่ี  9  
สิงหาคม  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.14) 
 

14 
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วทิยากรบรรยาย  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 

15 “การวิจยัชุมชน”  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  วนัท่ี  28  กรกฎาคม  2548   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.15) 

4 

16 “แนวคิดเร่ืองประชาคมและบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน”  และจดัศึกษา
ดูงานกรณีตวัอยา่งโครงการวิจยั “ชุมชนกบัสุขภาพ”  ของสถาบนัพฒันาการ 
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  22  มิถุนายน  2548  และ 
“การปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม”  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  24  มิถุนายน  2548  (เอกสารหมายเลข  3.3.9.16) 

12 

17 “ผูน้าํการเปล่ียนแปลงกบัการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Champion of Change 
Agent for Learning Organization)”  รุ่นท่ี  1  ของสาํนกัพฒันาคุณภาพ  
มหาวิทยาลยัมหิดล  ณ ศูนยฝึ์กอบรมบา้นผูห้วา่น  อ.สามพราน  นครปฐม   
วนัท่ี  20 – 21  มิถุนายน  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.17) 

14 

18 “การพฒันาระบบการดาํเนินงานเทคโนโลยกีารส่ือสารและการรณรงคด์า้น 
สุขภาพในระบบบริการสุขภาพ”  ของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวง
สาธารณสุข  ณ โรงแรมสีมาธานี  นครราชสีมา  วนัท่ี  17 – 18  พฤษภาคม  2548  
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.18) 

14 

19 “แนวทางดาํเนินงานเทคโนโลยแีละการส่ือสารดา้นสุขภาพในชุมชน”  กรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ สถานีอนามยัมะเกลือเก่า  
อ.สูงเนิน  นครราชสีมา  วนัท่ี  28  มีนาคม  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.19) 

7 

20 “การมีส่วนร่วมภาคี / เครือข่ายสุขภาพสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้”  ของสาํนกังาน
สาธารณสุข  จงัหวดันครปฐม  ณ หอ้งประชุมบริษทัโรงเสน้หม่ี  ชอเฮง  จาํกดั  
วนัท่ี  24  มีนาคม  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.20) 

7 

21 วิทยากรช่วงถอดบทเรียนสรุปการเรียนรู้  โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบาํบดัรักษา  ฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจิตใจแบบองคร์วม  ของผูติ้ดยา
เสพติดบา้นเปล่ียนวิถี  ของสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  21  มีนาคม  2548   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.21) 

1 

22 “แนวทางการพฒันาระบบดาํเนินงานเทคโนโลยแีละการส่ือสารดา้นสุขภาพใน
ชุมชน”  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  วนัท่ี  4  

3 
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กมุภาพนัธ์  2548    (เอกสารหมายเลข  3.3.9.22) 
วทิยากรบรรยาย  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 

23 “การสร้างชุมชนสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง”  โรงเรียน 
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน  อ.ธญับุรี  ปทุมธานี   
วนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2547  (เอกสารหมายเลข  3.3.9.23) 

3.30 

24 “การพฒันาพลงัศกัยภาพบุคลากรดา้นวิทยากรกระบวนการ  การวิจยัชุมชนและ
แผนยทุธศาสตร์การทาํงานของสถาบนัฯ”  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข 
อาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  21  กนัยายน  2547    
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.24) 

6.30 

25 “แนวคิดเร่ืองประชาคมและบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน”  และ 
นาํเสนอกรณีตวัอยา่งโครงการวิจยัเร่ือง  “ชุมชนกบัสุขาภาพ” ของสถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  วนัท่ี  16  สิงหาคม  2547  และวนัท่ี  20  
สิงหาคม  2547   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.25) 

3.30 

26 “การพฒันาศกัยภาพการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม”  ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี  ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส  จ.พระนครศรีอยธุยา  วนัท่ี  14  สิงหาคม  2547  
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.26) 

4 

27 “วิทยากรกระบวนการ :  แนวทางเปิดประตูการเรียนรู้สู่ชุมชน”  สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  4  สิงหาคม  2547   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.27) 

6 

28 “กระบวนการศึกษาและวิจยัในพ้ืนท่ี”  และ  “กระบวนการศึกษาและวจิยัใน 
พื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง”  ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ณ โรงแรม
แมก็ซ์  กรุงเทพ  วนัท่ี  23  กรกฎาคม  2547   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.28) 

6.30 

29 “การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายแกนนาํและการดาํเนินโครงการแบบมีส่วนร่วม”  
ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ณ สาํนกังานใหญ่  องคก์ารขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  วนัท่ี  16  กรกฎาคม 2547   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.29) 

6.30 

30 วิทยากรวิพากษผ์ลการวิจยัเร่ือง  “การพฒันาศกัยภาพการดูแลสุขภาพของ
พนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ”  ณ คณะ 
สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  23  มิถุนายน  2547    
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.30) 

4 
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วทิยากรบรรยาย  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 
31 “การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพ่ือนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จ”  

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  วนัท่ี  11  มิถุนายน  2547   และวนัท่ี  12  
มิถุนายน  2547    (เอกสารหมายเลข  3.3.9.31) 

10 

32 “การเขียนรายงานการวจิยัเชิงคุณภาพ”  คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  10 – 11  มิถุนายน  2547   (เอกสารหมายเลข  
3.3.9.32) 

12 

33 “การสร้างชุมชนสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง”  ณ โรงเรียน 
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน  อ.ธญับุรี  ปทุมธานี   
วนัท่ี  9  มิถุนายน  2547   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.33) 

3 

34 “การพฒันาระบบการดาํเนินงานเทคโนโลย ีและการส่ือสารดา้นสุขภาพใน
ชุมชน” คร้ังท่ี  2  ใหก้บักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ 
โรงแรมมารวยการ์เดน้ท ์   และวนัท่ี  26 – 27  พฤษภาคม 2547    
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.34) 

8 

35 “สภาวะการวจิยัเชิงปฏิบติัการในวนัน้ีและการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีควรจะเป็นใน
อนาคต”  ของสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา  ณ โรงแรมรอยลั ซิต้ี  วนัท่ี  27  
มีนาคม  2547   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.35) 

1 

36 “การพฒันาระบบการดาํเนินงานเทคโนโลย ีและการส่ือสารดา้นสุขภาพใน 
ชุมชน” ใหก้บักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ โรงแรม
มารวยการ์เดน้ท ์   วนัท่ี  23 -24  มีนาคม 2547  (เอกสารหมายเลข  3.3.9.36) 

8 

37 “โครงการพฒันาทิศทางการวิจยัดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเชิงลึก”  
ใหก้บักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนดจ์าํนวน  2  คร้ัง  วนัท่ี  10  กมุภาพนัธ์  และวนัท่ี  27  เมษายน  2547   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.37) 

16 

38 “การกาํหนดแนวทางและเคร่ืองมือการสาํรวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพ”  ใหก้บั
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
จาํนวน  2  คร้ัง  วนัท่ี  7  มกราคม  2547  และวนัท่ี  21  มกราคม  2547   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.38) 

14 

39 “ชุมชนเมือง : สุขภาพ”  ใหก้บัวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  วนัท่ี  1  3 
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กรกฎาคม  2546   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.39) 
 

วทิยากรบรรยาย  (ต่อ) จํานวน ช.ม. 
40 “วิทยากรกระบวนการ : แนวทางเปิดประตูสู่ชุมชน”  สถาบนัพฒันาการ 

สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  25  มิถุนายน  2546   
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.40) 

6 

41 “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโรคไขเ้ลือดออก”  ของ
สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4  จงัหวดัราชบุรี  ณ โรงแรมลองบีช  จ.เพชรบุรี  
วนัท่ี  16 – 18  มิถุนายน  2546   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.41) 

14 

42 “การพฒันาสมรรถนะดา้นสงัคมศาสตร์และมานุษยวิทยาสุขภาพ”  ใหก้บั
อาจารยว์ิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ณ ตึก
สงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  2 – 6  มิถุนายน  2546     
(เอกสารหมายเลข  3.3.9.42) 

6 

43 การสร้างศกัยภาพชุมชนและประชาสงัคมโดยปฏิบติัการวิจยัแบบ CO-PAR  ณ 
สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  วนัท่ี  16  
พฤษภาคม  2546   (เอกสารหมายเลข  3.3.9.43) 
 

3 

รวม 314.30 
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3.4  งานบริหาร 
 

รายละเอยีด จํานวน ช.ม. 
1 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล 

(คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี 82/2547  ณ วนัท่ี  6  ตุลาคม 
2547)  55  สปัดาห์ ๆ ละ 5  ช.ม. (เอกสารหมายเลข  3.4.1) 

275 

2 รองผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  
(คาํสัง่สภามหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  72/2548  ณ วนัท่ี  28  ตุลาคม  2548)  
42   สปัดาห์ ๆ ละ  5  ช.ม.   (เอกสารหมายเลข  3.4.2) 

210 

3 รักษาราชการแทนผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล   (คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี  1731/2548  ณ วนัท่ี  21  
กนัยายน  2548) (เอกสารหมายเลข  3.4.3)   3  คร้ัง   

18 

4 คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  (ประกาศสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ณ วนัท่ี  
28  มีนาคม  2548)    ประชุม 4  คร้ังๆ ละ  3  ช.ม. (เอกสารหมายเลข  3.4.4) 

12 

5 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายสถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล   (คาํสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ี 95/2548  ณ วนัท่ี  
29  ธนัวาคม  2548)   33  สปัดาห์ ๆ ละ   1  ช.ม. (เอกสารหมายเลข  3.4.5) 

3 

6 ประธานคณะอนุกรรมการสวสัดิการสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่คณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 
29/2547  ณ วนัท่ี  18  ตุลาคม  2547)   ประชุม 2 คร้ัง ๆ ละ  3  ช.ม. และ
พิจารณาดาํเนินการต่างๆ ตลอดปี 
(เอกสารหมายเลข  3.4.6) 
 

30 

รวม  548 
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       3.5  งานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

รายละเอยีด จํานวน ช.ม. 
1 คณะทาํงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข 

อาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่คณะกรรมการสวสัดิการ
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 29/2547  ณ วนัท่ี  18  ตุลาคม  2547)  90  สปัดาห์ ๆ ละ   
1  ช.ม. ประชุมคณะทาํงานประมาณ  5  คร้ังๆละ  3  ชัว่โมง 
(เอกสารหมายเลข  3.5.1) 

15 

2 คณะทาํงานฝ่ายวิชาการ  งานสมัมนาวิชาการประจาํปี  2548  (คาํสัง่สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน ท่ี 06/2548  ณ วนัท่ี  17  มกราคม  2548)  28 
สปัดาห์ ๆ ละ   5  ช.ม. ประชุมคณะทาํงานประมาณ  5  คร้ังๆละ  3  ชัว่โมง 
(เอกสารหมายเลข  3.5.2) 

15 

3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจดังานสมัมนา
วิชาการ  ประจาํปี  2548  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน ท่ี 
41/2548  ณ วนัท่ี  4  พฤษภาคม  2548)  26  สปัดาห์ ๆ ละ  8  ช.ม.  
(เอกสารหมายเลข  3.5.3) 

15 

4 ท่ีปรึกษาคณะทาํงานพฒันาองคก์ร  ประจาํปี  2548  สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซียน ท่ี 71/2548  ณ วนัท่ี  12  กนัยายน  2548)  12  สปัดาห์ ๆ ละ  2  ช.ม.  
(เอกสารหมายเลข  3.5.4) 

24 

5 กองบรรณาธิการ  คณะผูจ้ดัทาํวารสารสาธารณสุขและการพฒันา  สถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี 
97/2548  ณ วนัท่ี  7 พฤศจิกายน  2548)  36  สปัดาห์ ๆ ละ  2   ช.ม.  
(เอกสารหมายเลข  3.5.5) 

9 

6 ประธานคณะทาํงานพฒันาตาํราและเอกสารวิชาการ  สถาบนัพฒันาการ 
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข 
อาเซียน  ท่ี 99/2548  ณ วนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2548)  36  สปัดาห์ ๆ ละ  2   ช.ม. 
(เอกสารหมายเลข  3.5.6) 

15 
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รายละเอยีด จํานวน ช.ม. 
7 กรรมการพฒันาหลกัสูตรหลงัปริญญา  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  

มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน ท่ี 107/2548  
ณ วนัท่ี  21  พฤศจิกายน  2548)   34  สปัดาห์ ๆ ละ  1  ช.ม.  
(เอกสารหมายเลข  3.5.7) 

6 

8 คณะทาํงานจดัทาํแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล (พ.ศ.2549-2554) (คาํสัง่
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 967/2548  ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม  2548)   56  สปัดาห์ ๆ 
ละ  1  ช.ม. (เอกสารหมายเลข  3.5.8) 

9 

9 ประธานคณะทาํงานโครงการพฒันาองคก์รตน้แบบจดัการความรู้เพือ่การสร้าง
เสริมสุขภาพ (ทุนอุดหนุนโดย  สสส)  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข 
อาเซียน  ท่ี 09/2549  ณ วนัท่ี  7 มีนาคม  2549)   20  สปัดาห์ ๆ ละ  3   ช.ม. 
(เอกสารหมายเลข  3.5.9) 

60 

10 ท่ีปรึกษาคณะทาํงานเพ่ือพฒันาองคก์รและกิจกรรมพิเศษ  สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล   (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซียน  ท่ี 100/2548  ณ วนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2548)   36  สปัดาห์ ๆ ละ 2  ช.ม. 
(เอกสารหมายเลข  3.5.10) 

36 

11 คณะทาํงานโครงการ  HIV/AIDS Regional Coordination Center  ของสถาบนั
พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  ท่ี 16/2549  ณ วนัท่ี  21  มีนาคม  2549)  18  สปัดาห์ ๆ ละ   
2  ช.ม. (เอกสารหมายเลข  3.5.11) 

9 

12 คณะทาํงานศูนยป์ระสานความร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลกทางดา้นการ
พฒันาสาธารณสุขมูลฐาน  ของสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี 15/2549  
ณ วนัท่ี  21  มีนาคม  2549)    2  คร้ัง  x 6 ช.ม. (เอกสารหมายเลข  3.5.12) 

6 

13 คณะกรรมการตรวจรับการจา้ง  โดยวิธีพิเศษ  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุข 
อาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  (คาํสัง่สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  ท่ี 
76/2548  ณ วนัท่ี  19  กนัยายน  2548)  1  คร้ัง  x 12  ช.ม.  
(เอกสารหมายเลข  3.5.13) 

12 
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รวม 231 
 
4 ผลงานทางวชิาการ 

4.3 ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.3.1 งานวจัิย 

4.3.1.1 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์    เกรียงศกัด์ิ  ซ่ือเล่ือม   เริงวิชญ ์ นิลโคตร  การสร้างองค์
ความรู้  โครงการสู่วิถีไทย  สูงวยัอยา่งมีคุณค่า : การจดัการของชุมชน  เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาวะพลเมืองอาวโุส.  สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2549  (เอกสารหมายเลข 4.3.1.1)  ไดรั้บภาระงาน  
60% 

4.3.2 เอกสารคาํสอน 

4.3.2.1 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2549)  Civil Society  สาํหรับบรรยายวิชา ADPM 618: 
Socio-Cultural Perspectives in Health หลกัสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)  แก่
นกัศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน  สถาบนัพฒันาการ 
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล  ปีการศึกษา  2549   
(เอกสารหมายเลข  4.3.2.1) 

4.3.2.2 บุญยง  เก่ียวการคา้ และวรัิตน์  คาํศรีจันทร์   การประสานความร่วมมือในการ
ทาํงานชุมชน  เอกสารการสอนชุดวิชาการทาํงานชุมชนดา้นสาธารณสุข  
หน่วยท่ี 6. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    
ภาคการศึกษาท่ี   2546 . หนา้   1-46  (เอกสารหมายเลข  4.3.2.2)  ไดรั้บภาระ
งาน   30% 

4.3.3 บทความทางวชิาการ 

4.3.3.1 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2545) บทบาทและความเคล่ือนไหวของประชาสงัคมกบั
การสร้างเสริมสุขภาพในสงัคมไทย. เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ
ประจาํปี 2545. นครปฐม : สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล. 88-124  (เอกสารหมายเลข  4.3.3.1) 
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4.3.3.2 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2546) เทคนิคการเรียนรู้จากบา้นคลองใหม่ : วิธีสนทนา
เพื่อคน้หาวาระของเร่ืองสาธารณะ  จากจุดแขง็ของทอ้งถ่ิน. เอกสารอดั
สาํเนา. โครงการเครือข่ายการวิจยับูรณาการเพื่อการพฒันาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง. นครปฐม : 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 10  หนา้  (เอกสารหมายเลข  4.3.3.2) 

4.3.3.3 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2546) เทคโนทางเลือก กบัจิตสาํนึกสาธารณะและพลงั
ขบัเคล่ือนทางปัญญา. เอกสารเยบ็เล่ม. ศูนยศึ์กษาปฏิบติัการในพ้ืนท่ีและ
พฒันาประชาสงัคม. นครปฐม : สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน  
มหาวิทยาลยัมหิดล. 32  หนา้  (เอกสารหมายเลข  4.3.3.3) 

4.3.3.4 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2548) การออกแบบปฏิบติัการวิจยัและการเรียนรู้ชุมชน
อยา่งมีส่วนร่วมใหเ้ป็นเคร่ืองมือบูรณาการนกัวจิยัสหวิทยาการ  :  บทเรียน
จากสนามกบัเครือข่ายวิจยับูรณาการเพ่ือพฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ชุมชนลุ่มนํ้าท่าจีน-แม่กลอง  ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ประเพณี เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์  มหิดล กองทพัเรือ  เร่ือง  การพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืในระดบัชุมชน.  กรุงเทพ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.   หนา้  289-
298  (เอกสารหมายเลข  4.3.3.4) 

4.3.3.5 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2548) ส่ือสร้างเสริมพลงักลุ่มเรียนรู้ : ส่ือและทกัษะการ
ส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการวิจยัสหสาขาและการวิจยัอยา่งมีส่วนร่วม.วารสาร 
สาธารณสุขและการพฒันา  มหาวิทยาลยัมหิดล: 3(2): 89-94  (เอกสาร
หมายเลข  4.3.3.5) 

4.3.3.6 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2549) Mind Mapping  และการใชส่ื้อเพื่อระดมพลงักลุ่ม
ชุมชนแนวปฏิบติั.สารมหาวทิยาลยัมหิดล  มหาวทิยาลยัมหิดล: 31(13): 4  
(เอกสารหมายเลข  4.3.3.6) 

4.3.3.7 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2549) การพฒันาองคก์รจดัการความรู้สู่การสร้างเสริม
สุขภาพแบบองคร์วม  การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาองคก์ร
ตน้แบบจดัการความรู้การสร้างเสริมสุขภาพ.  จุลสารสถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลยัมหิดล: 3(4): 3-4  (เอกสารหมายเลข  
4.3.3.7) 
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4.3.3.8 วรัิตน์  คาํศรีจันทร์. (2549) การถอดบทเรียนและนาํเสนอใหค้นเห็นภาพ  โดย
วิธีปรากฎการณ์วิทยา. จุลสารสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลยัมหิดล: 3(4): 2  (เอกสารหมายเลข  4.3.3.8) 

สรุปเวลาในงานสอนและควบคุมวทิยานิพนธ์ (ทดแทนภาระงานสอน) 
งานสอน        74 ชัว่โมง 

  ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ (หลกัสูตรนานาชาติ)             240 ชัว่โมง 

สรุปเวลาในการให้บริการวชิาการ 
 3.3.1   กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์      60 ชัว่โมง 
 3.3.2 ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์    40 ชัว่โมง 
 3.3.3 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์     36 ชัว่โมง 
 3.3.4 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์     36        ชัว่โมง 
 3.3.5 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์      50 ชัว่โมง 
 3.3.6 กรรมการพิจารณาหวัขอ้วิทยานิพนธ์     20 ชัว่โมง 
 3.3.7 อาจารยพ์ิเศษและผูเ้ช่ียวชาญ (ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล)   18 ชัว่โมง 
 3.3.8 อาจารยพ์ิเศษและผูเ้ช่ียวชาญ (นอกมหาวทิยาลยัมหิดล)   29 ชัว่โมง 
 3.3.9 วิทยากรบรรยาย      314.30 ชัว่โมง 

สรุปเวลาในงานบริหารและงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 3.4 งานบริหาร                   548 ชัว่โมง 
 3.5 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง     231 ชัว่โมง 
 
 

สรุปเวลาในสามปีและเฉลีย่รายปี 
 

สรุปภาระงาน รวม ช่ัวโมง /3 ปี เฉลีย่ ช่ัวโมง /1ปี 
สรุปงานสอนและควบคุมวทิยานิพนธ์(แทนภาระการสอน) 214 71 
สรุปเวลาในการใหบ้ริการวชิาการ 567.30 189.10 
สรุปเวลาในงานบริหาร 548 183 
สรุปงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 231 77 

รวม 1,696.5 565.30 
 



สาขาบริหารสาธารณสขุมลูฐาน                                                                                                                                    ก.ม. 03 

 27 

    
 


