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1. คุณสมบัติ 

ประสบการณการใหคําปรึกษาท้ังองคกรภาครัฐ-เอกชน การบริหารจัดการคุณภาพใน
โรงพยาบาล และการปรับปรุงขีดสมรรถนะขององคการ การตรวจติดตามเพ่ือการประเมินผล
ระบบคุณภาพในองคการ มีความเช่ียวชาญพิเศษในการเตรียมโรงพยาบาลใหผานการรับรอง
คุณภาพ Joint Commission International Accreditation และ Hospital Accreditation (Thailand) 
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒ ิ ปท่ีจบ สถานศึกษา 
2.1 วทิยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) 2525 คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) 2529 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) 2543 คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
3. ประวัติการทํางาน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ตุลาคม 2551 – ตุลาคม 2553)  

อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ผูชวยคณบดีดานการประกันคุณภาพ (ป 2552) 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (มิถุนายน 2549 – กันยายน 2551) 
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร 
 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 กรรมการบริหารหลักสูตร MBA/MPA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 



 บริษัทสมิติเวช จํากัด (มหาชน) 
ผูจัดการฝายศูนยคุณภาพ (กุมภาพันธ 2543 – กุมภาพันธ 2549) 
กรรมการและเลขานุการ Steering Committee 

 ผูทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  สํานัก
นายกรัฐมนตรี (ป 2547 – 2549) 
 ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย สํานักงานขาราชการพลเรือน 
(2543 – 2546) 
 ท่ีปรึกษา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2546 – 2548) 
 วิทยาลัยมิชช้ัน (2523 – 2543) 

ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยมิชช่ัน วิทยาเขตหมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี (2540 – 2543) 

 Exchange Research Scholar, School of Public and Environment Affair, Indiana University, 
U.S.A. (2539) 
 
4. ผลงาน 
 ดานบริหาร 
 กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
 ท่ี ป รึ กษ า  คณะก ร รมก า รป ร ะ กั น คุณภ าพก า ร ศึ กษ า  คณะส า ธ า รณ สุขศ าสต ร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาท่ี พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ป มธก. 
 กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
 ผูชวยคณบดีดานการประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
 กรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 กรรมการบริหารหลักสูตรทวิโปรแกรม MBA/MPA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ผูจัดการฝายศูนยคุณภาพ บริษัทสมิติเวช จํากัด  



 กรรมการและเลขานุการ JCI project task force for Samitivej Hospitals 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการวิชาการสมิติเวช (2545 – 2548) 
 ผูทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการดานแผนยุทธศาสตร คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานัก

นายกรัฐมนตรี (2547 – 2549) 
 ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานมาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย (P.S.O.) สํานักงานขาราชการ

พลเรือน (2543 – 2546) 
 ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2546 – 2548) 
 ผูชวยรองอธิการบดีฝ ายวิชาการ  วิทยาลัยมิช ช่ัน  วิทยา เขตมวกเหล็ก  อ .มวกเหล็ก  

จ.สระบุรี 
 
 ดานวิชาการ และงานวิจัย 

 โครงการประเมินผลระบบรวมบริการผูปวยนอก ในโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาระหวางรัฐ-เอกชน รูปแบบโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ธันวาคม 2552) 

 Pongpirul, P., Sriratanaban, A., Tangruamsab, J., Tadadej, C. (2005). Physician’s 
Roles in Health Promotion in Hospital. Journal of health Science, 14(3): 553-561. 

 Sriratanaban, J., Pothisal, S., Augsuroj, Y., Tadadej, C., Tomornsak, S. (2000). 
Hospital Quality Indicators. Bangkok: Hospital Accreditation Institution. 

 Thammaseng, S., Glinsukon, T., Tadadej, C. (1999). Chemical toxicity due to 
inhalent abuse: A literature review. Bull. Health Sci. & Tech, 2(2): 69-80. 

 กรรมการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยมิชช่ัน  
- Bachelor of Art Program in English 
- Bachelor of Business Administration Program in Accounting 
- Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship 
- Bachelor of Science Program in Biology 

  
 ดานอ่ืน ๆ 

 วิทยากรและลามในการตรวจรับรองระบบคุณภาพ JCI โรงพยาบาล จํานวน 10 แหง 
ดังนี้ 
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร 



- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ 
- โรงพยาบาลเชียงใหมราม 
- โรงพยาบาลเวชธานี 
- โรงพยาบาลสินแพทย 
- โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 
- โรงพยาบาลรามคําแหง 
- โรงพยาบาลพระรามเกา 

 ประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธสาขารัฐประศาสนศาสตร 
 กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพน การศึกษาอิสระ 

 
5. ตําแหนงปจจุบัน (มกราคม 2554 เปนตนไป) 

อาจารยประจําภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 


