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ประวัติก�รทำ�ง�น
- ประวัติรับร�ชก�ร

พ.ศ. 2519 – 2526  อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2526 – 2529  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 สาขาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529 – 2537  รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 – 2549  รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2550 – 2521  รองศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ตำ�แหน่งท�งบริห�ร 
พ.ศ. 2533 - 2534  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2535 – 2536  ผู้อำานวยการสำานักงานโครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2536 – 2537   รักษาการในตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2538 – 2544  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2539 – 2541  ผู้อำานวยการโครงการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2541   ผู้อำานวยการสำานักงาน โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2541 – 2542  กรรมการสภาเภสัชกรรม
พ.ศ. 2542 – 2543  รักษาการในตำาแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ. 2544 – 2552  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (2 วาระ)
พ.ศ. 2545 – 2556  คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
พ.ศ. 2546   รองประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
พ.ศ. 2546 – 2547  กรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญเก่ียวกับกฎหมาย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ. 2547 – 2551  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
พ.ศ. 2548 – 2556  คณะกรรมการการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พ.ศ. 2549 – 2550  คณะกรรมการการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
พ.ศ. 2550 – 2552  ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
พ.ศ. 2551 – 2552  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
พ.ศ. 2552 – 2553  นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
    ประธานกรรมการโครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ และร่างหลักสูตร
    เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2553   รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (สภาผู้แทนราษฎร)
    รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... (วุฒิสภา)
พ.ศ. 2553 – 2557  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระท่ี 1)
พ.ศ. 2553 – 2554  รักษาการเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
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พ.ศ. 2554 – 2556  ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2556  กรรมการบริหาร สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    (องค์การมหาชน)  (สมศ.)
พ.ศ. 2554 – 2556  อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์
    (Liberal Arts Education)
พ.ศ. 2555 – 2556  รักษาการในตำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร สมศ.
พ.ศ. 2556 – 2560  ประธานกรรมการบริหาร สมศ.
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (วาระท่ี 2)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ผู้รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ง�นท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศช�ติ
 ตลอดระยะเวลาการรับราชการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศกึษา จนเริม่เข้าสู่ตำาแหน่งในด้านการบรหิารหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย และการบรหิารมหาวทิยาลัยใน
ฐานะอธกิารบดมีหาวทิยาลยันเรศวร และอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา จงึทำาให้ได้รบัความไว้วางใจจากหน่วย
งานและองค์กรอ่ืน ๆ มอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าทีอ่นัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาต ิท้ังในด้านการ
ศึกษา ด้านการวจัิย และด้านอืน่ ๆ ด้วยการแต่งตัง้และให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในช่วงท่ีผ่านมา ดงันี้
   1. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
    2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
    3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
    4. คณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
    5. ประธานคณะกรรมการ Admissions and Assessment Forum
    6. ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
    7. นายกสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 8. รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎร)
 9. รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
(วุฒิสภา)
    10. ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 11. กรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
    12. อนุกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) 
    13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
    14. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการบริหารและกระจายอำานาจทางการศึกษา
    15. ประธานกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.)
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ผลง�นเด่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัและภ�คภูมใิจ
1. การดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปี 2538 – 2544) เป็นผู้ริเร่ิมจัดต้ังคณะ

เภสัชศาสตร์และเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนแรก ซ่ึงในระยะแรกเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
5 ปี) ต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 
ปี) หรือ Doctor of  Pharmacy เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และทำาให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จัดเป็นคณะเภสัชศาสตร์ช้ันนำาของประเทศไทยและนานาชาติ 

2. การดำารงตำาแหน่งเป็นรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปี 2542- 2543) โดยรับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ ทำาให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2542 ใน 2 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

3. การดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 วาระต่อเน่ืองกัน (ปี 2544 – 2552)  ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร วาระท่ี 1 (พ.ศ. 2544 – 2548) และ
วาระท่ี 2 (พ.ศ. 2548 – 2552) ตลอดระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการมุ่งม่ันพัฒนาและสร้างความเจริญให้มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านวิชาการ การบริหาร การ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคม  ทำาให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการยอมรับให้เป็นหน่ึง
ในมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย และเป็นผู้ริเร่ิมให้มีการจัดต้ังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองและเป็นผลสำาเร็จ ดังน้ี   

- คณะนิติศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- สถาบันเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชน
- สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา
- วิทยาลัยพลังงานทดแทน
- คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ศูนย์พม่าศึกษา
- ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
- ศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์
- ศูนย์วิจัยเคร่ืองสำาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- ศูนย์ทดสอบชีวมูลทางยา
- ศูนย์เทคโนโลยีทางสมุนไพร (Herb technology)
- ศูนย์ปฏิบัติการทางดนตรี
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการศึกษาทางไกล 
- ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดเชียงราย ฯลฯ
4. การดำารงตำาแหน่งรองประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปี 2550) และประธานท่ีประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปี 2551) ตามลำาดับ ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์ประกอบของคะแนน
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบกลาง โดยในปีการศึกษา 2553 ได้เน้นการนำาผลการเรียนในห้องเรียนของ
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นักเรียนแต่ละคน ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมกับคะแนนท่ีได้จากการวัดศักยภาพ และความถนัดใน
การเข้าศึกษาในข้ันอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนให้ความสนใจต่อการเรียนในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-5-6) มากข้ึน ซ่ึงแต่เดิม นักเรียนจะไม่สนใจ และจะสนใจเฉพาะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว นอกจากน้ี ยังทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนแต่ละคนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท้ังระบบรับ
ตรง และรับกลาง  ผลท่ีตามมา คือ มหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษาตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน เพ่ือจบ
ไปเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคต ซ่ึงโครงสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ีคือ   

  1.  คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GPAX  
  2.  คะแนนแบบทดสอบการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐานหรือ O-NET
  3.  ความถนัดท่ัวไป (General Aptitude Test) หรือ GAT และ
  4.  คะแนนทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude test หรือ PAT)
5. การผลักดันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....ออกเป็นกฎหมายประกาศใช้  ได้เป็นผลสำาเร็จ

ในช่วงระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2552 หลังจากน้ัน ได้ดำารง
ตำาแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการอำานวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการติดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ....มาโดยตลอด 
โดยการทำาหน้าท่ีประสานและเป็นผู้แทนในการช้ีแจงข้อมูลกับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะท่ี 8 ซ่ึงมีหน้าท่ีพิจารณาพระราชบัญญัติทางการศึกษา ตลอดจนได้รับการแต่งต้ังเป็น คณะกรรมการ
วิสามัญสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในการพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... จนสามารถ
ทำาให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือประกาศเป็น
กฎหมาย เป็นผลทำาให้เกิดมหาวิทยาลัยพะเยา แยกเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 
University) และมุ่งตอบสนองความต้องการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและสังคม การ
บำารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี จะเป็นการแก้ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองแบบย่ังยืนให้กับชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส

6. การดำารงตำาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2 วาระต่อเน่ืองกัน (ปี 2553 – ปัจจุบัน) นับต้ังแต่ได้ผลักดัน
ให้มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา อย่างเป็นผลสำาเร็จ โดยได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังดำารงตำาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา วาระท่ี 1 (พ.ศ. 2553 – 2557) 
และวาระท่ี 2 (พ.ศ. 2557 – 2561) และเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดระยะเวลาท่ีดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการมุ่งม่ันพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับมหาวิทยาลัยใน
ทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม และด้านการให้บริการสุขภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นปฏิบัติ
ภารกิจหลักท่ีสำาคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน 
ลำาปาง ลำาพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยสร้างหลักสูตรการศึกษา “พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะวิทยาลัยสร้าง
คน สร้างงาน” ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีหลักสูตรท้ังหมด 126 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น15 
คณะวิชา 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียนสาธิต แยกเป็นสามกลุ่มวิชาด้วยกันได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ รวมถึง
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ภายใต้ปณิธาน “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

7. เป็นผู้ริเร่ิมจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา แนวคิดการ
เปิดโรงเรียนสาธิตฯ ท้ังสองแห่งน้ี เกิดจากการขาดแคลนโรงเรียนท่ีได้มาตรฐานท่ีเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านภาษา ให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด จึงได้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร และสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโรงเรียนสาธิตฯข้ึน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตฯ ท้ัง 2 แห่งน้ี ได้รับทุนสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เพ่ือรองรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร�งวัลและเกียรติท่ีได้รับ 
พ.ศ. 2536   บุคคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. 2544   รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
   (ศ.ศ.ภ.ท.) 
พ.ศ. 2545   ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านบริหารประจำาปี  2545 
พ.ศ. 2548   บุคลากรดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 2548
พ.ศ. 2549   รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีมีผลงานดีเด่น เฉกเช่นสามบรมครู “จิตร-ประพัฒน์-พา” สาขา
   ด้านสนับสนุนการศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2549 จากสมาคมนักเรียนเก่าอำานวยศิลป์
พ.ศ. 2550   ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก มหาปรมาภรณ์ช้างผือก 
พ.ศ. 2551   รับมอบเคร่ืองอิสริยาภรณ์ช้ันสูง  ด้านการศึกษา (Commandeur de Palmes 
   Academigues) จากรัฐบาลฝร่ังเศส    
พ.ศ. 2552    รับมอบเข็มและประกาศนียบัตรเสมาคุนูปการ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
   ศึกษาธิการ ครบรอบ 117 ปี
พ.ศ. 2553  ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2552
พ.ศ. 2553    รับมอบโล่เกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น “กัลปพฤกษ์ทอง” ประจำาปี พ.ศ. 2553 จากสมาคม
   นักเรียนเก่าวัดราชาธิวาส
พ.ศ. 2556   ศิษย์เก่าดีเด่น โครงการ “100 ปีเภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น” สมาคมนิสิตเก่าคณะ
   เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ภ.จ.)
พ.ศ. 2558   ได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเป็น “ศาสตราจารย์อาคันตุกะ” (Visiting Professor) จาก
   มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2559   รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรีอำานวยศิลป์” กลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   เน่ืองในโอกาสครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนอำานวยศิลป์

ปณิธ�นท่ียึดถือในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต 
มุ่งม่ันและต้ังใจทำางานท่ีได้รับมอบหมาย มีความคิดริเร่ิมท่ีจะทำาส่ิงใหม่ ๆ ตลอดจนยึดม่ันในความดี ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และความกตัญญูกตเวที


