ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
Asst. Prof. Dr. KWANMUANG KAEODUMKOENG
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.
สาขา สุขศึกษา
สถาบัน ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สถาบัน ประเทศไทย
ปริญญาเอก ค.ด.
สาขา วิธีวทิ ยาการวิจัยการศึกษา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. หลักสูตรผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
2. หลักสูตร Active learning for digital learner
3. การออกแบบ INFOGRAPHIC สาหรับสื่อประชาสัมพันธ์
4. การพัฒนาศักยภาพประธานหลักสูตรและผู้บริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
2. ผู้ประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา หน่วยบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
1. องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplaces)
2. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3601
มือถือ 08 1684 0109
อีเมล์ : kwanmuang.kae@mahidol.ac.th, kmkaeo@gmail.com

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ธราดล เก่งการพานิช
Assoc. Prof. THARADOL KENGGANPANICH
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท พบ.ม.
สาขา พัฒนาสังคม
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานอนามัยชุมชน
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข
ความเชี่ยวชาญ
1. การวิจัยและประเมินผล
2. การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3703 หรือ 1115
มือถือ 08 1493 5082
อีเมล์ : tharadol.ken@mahidol.ac.th ; ktharadol@gmail.com

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
Assoc. Prof. Dr. MANIRAT THERAWIWAT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา สุขศึกษา
สถาบัน ราชภัฎนครปฐม ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา อายุรศาสตร์เขตร้อน
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
2. การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
3. การดาเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3603
อีเมล์ : manirat.the@mahidol.ac.th

มือถือ 08 0307 5874

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑา เก่งการพานิช
Assoc. Prof. Dr. MONDHA KENGGANPANICH
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา
สถาบัน ประเทศ ปริญญาโท พบ.ม.
สาขา พัฒนาสังคม
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การเฝ้าระวังและการควบคุมยาสูบ. CDC, USA
2. ผู้นาในการควบคุมยาสูบ, SEATCA
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ที่ปรึกษาโครงการลดเสี่ยงลดโรค สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
2. ผู้เชี่ยวชาญสานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
3. ผู้จัดการโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ความเชี่ยวชาญ
1. มนุษยวิทยาในงานสาธารณสุข
2. การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารและการสร้างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสุขภาพ
3. การควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3704
อีเมล์ : mondha.ken@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9777 7043

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
Asst. Prof. Dr. PARANEE VATANASOMBOON
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ. (เกียรตินิยม)
สาขา สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา สุขศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา ประชากรศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. หลักสูตรระยะสั้น “Train-the Trainer Course in Health Promotion”
2. หลักสูตรอบรมระยะสัน้ “Management of International Public Health Course”
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ด้านการวิจัย : เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เช่น
1.1 “การปฏิบัตติ ามกฏหมายคุม้ ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ของ
ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์” รับทุนจาก ศูนย์วจิ ัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ
1.2 “การประเมินผลการรับสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับนักเรียนมาใช้
ในโรงเรียนเครือข่ายที่ทางานร่วมกับสานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ” รับทุนจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2. ด้านการสอน :
2.1 สอนทางด้าน
ก) การวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ข) แนวคิดทฤษฎี และวิธกี าร/กลยุทธ์ทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ค) สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์
ประสบการณ์วชิ าชีพ
2.2 ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ :
- ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)
- ระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. (สาธารสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ
2.3 ประธานควบคุมสารนิพนธ์
- ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)
- กรรมการสอบ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท
นอกสถาบัน
3. ด้านบริการวิชาการ เช่น
3.1 เลขาโครงการอบรมหลักสูตร Sustainable Management Development
Program , MAHIDOL – TUC/ SMDP. สนับสนุน โดย Center for Disease Control, สหรัฐอเมริกา
3.2 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย/ประเมินผลด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ของ
หน่วยงานที่ทางานด้านสุขศึกษา และส่งเสริมสุขภาพ
3.3 ผู้ประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร ด้านสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพและที่เกี่ยวข้อง
ความเชี่ยวชาญ
1. ทฤษฏีและกลยุทธการสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ
2. การวิจัยและ การประเมินผลด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3502
อีเมล์ : paranee.vat@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1583 3321

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลินี สมภพเจริญ
Asst. Prof. Dr. MALINEE SOMBHOPCHAROEN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วส.บ.
สาขา การหนังสือพิมพ์
สถาบัน ประเทศ ปริญญาโท นศ.ม.
สาขา วารสารสนเทศ
สถาบัน ประเทศ ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา สื่อสารมวลชน
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. การสื่อสารสุขภาพ
2. การรณรงค์ดา้ นสุขภาพ
3. การผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8563
ภายใน 3601
อีเมล์ : malinee.som@mahidol.ac.th

มือถือ 08 0288 8859

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณญา เบญจกุล
Asst. Prof. SARANYA BENJAKUL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ป.พ.ส.
สาขา สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก ประเทศไทย
ปริญญาโท พย.ม.
สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. ประกาศนียบัตร Global Tobacco Control Leadership Program. Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, John Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA
2. ประกาศนียบัตร Monitoring and Evaluation of Health Programs for Improved Decision
Making. The Public Health Foundation of India (PHFI), New Delhi, India
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. พยาบาลวิชาชีพ

ความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
2. การวิจัย และการนาผลการวิจัยสู่ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบ
3. ระบบสุขภาพ และความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3601
มือถือ 08 1830 3790
อีเมล์ : saranya.ben@mahidol.ac.th ; dr.benjakul@gmail.com

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยอาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์ เปกาลี
Mr. ALONGKORN PEKALEE
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา อนามัยชุมชน
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
กาลังศึกษาปริญญาเอก ปร.ด. (Candidate)
สาขา ประชากรศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Training Workshop on Demographic Analysis with Applications to Ageing Soceities
2. Japan-Asia Youth Exchange program in Science (Sakura Exchange Program in
Science)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ผู้ช่วยสอน วิชา Practicum in Health Education and Health Promotion
2. ผู้ช่วยสอน วิชา Community Health Education and Health Promotion
ความเชี่ยวชาญ
1. Health Promotion in Ageing
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3501
อีเมล์ : alongkorn.pek@mahidol.ac.th

มือถือ 08 6236 0060

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยอาจารย์
นายอนุชิต วรกา
Mr. ANUCHIT WORRAKA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
กาลังศึกษาปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ -

ความเชี่ยวชาญ ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
อีเมล์ : anuchit.wor@mahidol.ac.th

ภายใน 3501

มือถือ 08 6778 8977

ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวพลอยพร ถนอมทรัพย์
Miss PLOYPORN TANOMSUP
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.
สาขา บริหารโรงเรียน
สถาบัน สถาบันราชภัฏสวนดุสติ ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
ภายใน 3604
อีเมล์ : ployporn.tan@mahidol.ac.th ; ploy1568@gmail.com

รูปภาพ
1½ นิ้ว

มือถือ 08 1361 4199

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรัญญา จันทร
Miss ARANYA CHANTORN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา การจัดการทั่วไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 8999
อีเมล์ : aranya.cho@mahidol.ac.th

ภายใน 3604

มือถือ 08 5156 9361

