ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
Asst. Prof. CHAIWAT WONG-ARSA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท .บ.
สาขา จิตวิทยาคลินกิ
สถาบัน ประเทศ ปริญญาโท วท.ม.
สาขา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. วิทยากรหลักสูตรบริหารการฑูต กระทรวงต่างประเทศ รุน่ 1-9
2. วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารทางการปกครอง ศาลปกครองสูงสุด รุ่น 1-6
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. วิทยากรการอบรม
2. การให้คาปรึกษาวัยรุ่นและครอบครัว
ความเชี่ยวชาญ
1. จิตวิทยาในการทางาน การทางานเป็นทีม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. การสร้างพลังชีวติ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1313
อีเมล์ : chaiwat.won@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1810 2575

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ นพ. โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
Assoc. Prof. CHOKCHAI MUNSAWAENGSUB
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา จุลชีววิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
ปริญญาตรี M.D.
สาขา สถาบัน Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation
College of Medicine , Philippines
ปริญญาโท ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
สาขา กุมารเวชศาสตร์
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทย
เทียบเท่าปริญญาเอก วว. (กุมารเวชศาสตร์) สาขา กุมารเวช
ศาสตร์
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทย
เทียบเท่าปริญญาเอก อว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
สถาบัน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (D.T.M. & H.)
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. Child and adolescent Health
2. Health promotion
3. Reproductive health
4. Child care and child rearing
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1306
อีเมล์ : chokchai.mun@mahidol.ac.th

มือถือ08 9543 2636

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. พิทยา จารุพูนผล
Assoc. Prof. Dr. PHITAYA CHARUPOONPHOL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี สพ.บ.
สาขา สัตวแพทยศาสตร์
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาตรี น.บ.
สาขา นิตศิ าสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศ.บ.
สาขา เศรษฐศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา ศิลปศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ปริญญาโท M.P.H.M.
สาขา การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก Doctor in Management
สาขา Human Resource Management
สถาบัน Univ. Of San Jose-Recoletos , Philippines
เทียบเท่าปริญญาเอก หนังสืออนุมัติฯการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชปฏิบัตทิ ั่วไป/เวชศาสตร์ป้องกันสาธารณสุข/
เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก/เวชศาสตร์ครอบครัว/ระบาดวิทยา
สถาบัน แพทยสภา ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. วปอ. (57) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2. Advance Management Program
3. การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม.8)
4. Training of Trainer
5. Reproductive Health ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ สาธารณรัฐอินเดีย
6. Family Medicine ทุน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. Nutrition and Public Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาอนามัยครอบครัว
ประสบการณ์การอบรม
8. Acupuncture ณ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
9. Indigenous Knowledge on MCH ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
10. Asian Health Executive Management
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ประธานมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็พระญาณสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์
3. นายกสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย
4. ประธานมูลนิธิราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. อดีตเลขาธิการราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
7. อดีตอุปนายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัตทิ ั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
8. อดีตประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
9. อดีต President of APACPH (Asia- Pacific Academic Consortium for Public Health)
10. อดีต President of SEAPHEIN (South-East Asian Public Health Education Institutes
Network)
11. อดีตกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
ความเชี่ยวชาญ
1. ระบาดวิทยา
2. อนามัยครอบครัว

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1311
อีเมล์ : phitaya.cha@mahidol.ac.th ; phphitaya@gmail.com

มือถือ 08 1854 0234

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย
Assoc. Prof. Dr. SUTHAM NANTHAMONGKOLCHAI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท สม.ม.
สาขา สังคมวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปช.ด.
สาขา ประชากรศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Leadership and Management Development for Reproductive Health Programmes in South
Asia. Indian Institute of Health Management Research, India
2. หลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับกลาง
3. หลักสูตรพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาหรับผู้บริหาร การเสริมสร้างสังคมสันติสขุ รุน่ ที่ 6
5. ผูเ้ ยี่ยมสารวจและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ผูเ้ ยี่ยมสารวจ เพื่อประเมินคุณภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. การอบรมเลีย้ งดูและพัฒนาการเด็ก
2. ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติ
3. การวิจัยเชิงคุณภาพ
4. สุขภาพผูส้ ูงอายุ
5. จริยธรรมการวิจัย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 7506
อีเมล์ : sutham.nan@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1937 8858

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
Assoc. Prof. Dr. PIMSURANG TAECHABOONSERMSAK
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา อายุรศาสตร์เขตร้อน
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. หลักสูตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 7
2. หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15

ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. ชีวติ ครอบครัวและเพศศึกษา
2. การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1310
อีเมล์ : pimsurang.tae@mahidol.ac.th

มือถือ 08 2656 4699

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ นพ. ศุภชัย ปิติกุลตัง
Assoc. Prof. SUPACHAI PITIKULTANG
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา จุลชีววิทยา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาตรี Doctor of Medicine
สาขา สถาบัน Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation
College of Medicine , Philippines
ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) สาขา กุมารเวชศาสตร์
สถาบัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
ปริญญาโท อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขา สถาบัน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
เทียบเท่าปริญญาเอก วุฒิบัตรแสดงความรูค้ วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา กุมารเวชศาสตร์ สถาบัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
เทียบเท่าปริญญาเอก อนุมัติบัตรแสดงความรูค้ วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
สถาบัน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (D.T.M. & H.)
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. Child and adolescent Health
2. Health promotion
3. Reproductive health
4. Child care and child rearing

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1310
อีเมล์ : supachai.pit@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1833 8839

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา จารูญสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. KANITTHA CHAMROONSAWASDI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา วิทยาการระบาด
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก สค.ด. สาขา สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง EDP ของมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. วิทยากรฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพงานจากการทาวิจัย (CQI) ของพยาบาลและ
บุคลากรสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันธัญญรักษ์ และสถาบันสมเด็จเจ้าพระยา
2. วิทยากรการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการป้องกันแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
3. ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการจัดทายุทธศาสตร์และแผนงานฯ ของสานักอนามัย
การเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
ความเชี่ยวชาญ
1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยรุ่น การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2. การวางแผนงานและการวิจัยประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1301
อีเมล์ : kanittha.cha@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1651 1353

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
Asst. Prof. Dr. PIYATIDA KHAJORNCHAIKUL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.
สาขา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท ค.ม.
สาขา การศึกษาปฐมวัย
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก ค.ด.
สาขา จิตวิทยาการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สื่อและเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย,
ทักษะการอบรมครูผู้ดแู ลเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย, บทบาทครอบครัวกับการดูแลเด็ก, สื่อกับความรุนแรง
ในครอบครัว, การพัฒนาEQ ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท), องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.), กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาและความมัน่ คงของมนุษย์, สานักการศึกษา สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร, โรงเรียน
นานาชาติ ฯลฯ
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. เป็นอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยาเพื่อการดูแลคนไข้เด็กและผูส้ ูงอายุ จิตวิทยาการทางานกับคน
จิตวิทยาการทางานเป็นทีม จิตวิทยาการทางานในชุมชน การทาวิจัย ให้กับ
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิน ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาด้านเด็กปฐมวัย วัยรุน่ และครอบครัว เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2. จิตวิทยาและพฤติกรรมด้านอารมณ์ สติปัญญา คุณธรรม

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1307
อีเมล์ : piyatida.kha@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1866 8298

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิริณธิ์ กิตติพชิ ัย
Asst. Prof. Dr. WIRIN KITTIPICHAI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ปริญญาเอก วท.ด.
สาขา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. การวิจัยและการประเมินผล
2. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
อีเมล์ : wirin.kit@mahidol.ac.th

ภายใน 1314

มือถือ 08 1981 1799

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

อาจารย์ ดร. กรวรรณ ยอดไม้
Lect. Dr. KORRAVARN YODMAI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา พยาบาล
สถาบัน Saint Louise College ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา อนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. อบรมการให้คาปรึกษาผู้ตดิ เชือ้ เอชไอวี
2. Writing Proposal Grand Training
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. พยาบาลวิชาชีพ 14 ปี
2. อาจารย์พยาบาล 5 ปี
3. ผู้ประสานโครงการนานาชาติ 2 ปี
ความเชี่ยวชาญ
1. Elderly care in community
2. Family Health Promotion
3. Innovative in Health Care
4. Social Networking for Health Care
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1106
อีเมล์ : korravarn.yod@mahidol.ac.th

มือถือ 09 1817 6639

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

รูปภาพ
1½ นิ้ว

นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุจิตตา ผาติบัณฑิต
Miss SUCHITTA PHATIBUNDIT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา การจัดการทั่วไป
สถาบัน วิทยาลัยครูเพชรบุรวี ิทยาลงกรณ์ ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1311
อีเมล์ : suchitta.pha@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

พนักงานธุรการ ระดับ ส3
นายประวิง เหล็กสูงเนิน
Mr. PRAWING LAKSUNGNOEN
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนบ้านสีค้วิ ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8536
ภายใน 1302
อีเมล์ : prawing.las@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9606 0499

สาขา วิทย์-คณิต

มือถือ 08 9407 0262

