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รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (กรรมการและเลขานุการ) 

รับต าแหน่งเมื่อ 2 ตุลาคม 2561 
  
วันเดือนปีเกิด 

เกิดวันที ่3 ธันวาคม 2507 อายุ  56  ปี  

ประวัติการศึกษา 
 

ปี 2549  Certificate in Adolescent Medicine (ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น) UCSF 
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

ปี 2538  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี 2532  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2526  มัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่ส าคัญ 
 

ปี 2562  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า 
ปี 2560  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรความมั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ปี 2559  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสื่อมวลชน สถาบันอิศรา 
ปี 2558  หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา 
ปี 2557  Certificate in Advanced Management Program 3, College of Management, Mahidol 

University 
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ปี 2550 Certificate in Outcome Mapping VECO BAHLI INDONESIA.ปี 2549  Certificate in 
Family Planning Counseling in Adolescent, New Generation center, Sanfrancisco 
General Hospital California USA 

ปี 2545 Conduct Clinical Trials, Research Center, University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey Medical School, USA  

หน้าที่การงาน/ต าแหน่งในปัจจุบัน 
 

ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ปี 2555 - ปัจจุบัน  กุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่น ประจ าศูนยแ์พทย์พัฒนา  

ในพระราชด าริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ปี 2564   คณะที่ปรึกษาผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปี 2563   อนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ปี 2563   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ปี 2562   รองโฆษก กรรมาธิการวิสามัญ สร้างคนดี คนเก่งเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน วุฒิสภา 
ปี 2562   อนุกรรมาธิการ คุณธรรมจริยธรรม วุฒิสภา 
ปี 2560 - ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร   

ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
ปี 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 
ปี 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาข้ันพื้นฐานของสมศ. 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
 

ปี 2563   - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็กและสิทธิในการศึกษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
- คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
- คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  
  ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
- คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี 2559 - 2563  ประธานคณะท างานมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ปี 2560 - 2563   กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 
ปี 2560 - 2562  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
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ปี 2560 - 2562   ประธานคณะท างานจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมด้าน 
พฤติกรรมไทย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ปี 2559 - 2562   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ 
สร้างสรรค์ (พ.ศ. 2558-2562)  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โดย คณะรัฐมนตรี 

ปี 2558 - 2561  อนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง  
ส านักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้ (BBL)  

ปี 2557 - 2561   กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
ปี 2553 - 2561  ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปี 2560    คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก)   
ปี 2559 คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปี 2555 - 2559   ประธานคณะท างานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
ปี 2558   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งชาติ               

กระทรวงศึกษาธิการ (วาระสมัยที่ 2 ติดต่อกัน 8 ปี) 
ปี 2558   อนุกรรมการพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น แพทยสภา 
ปี 2557       คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ปี 2555 - 2556   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ปี 2554  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรีและ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในวุฒิสภา 
ปี 2553              คณะอนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน ในวุฒิสภา  
ปี 2552              ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
ปี 2550 - 2554    ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.)  
โครงการวิจัยวิชาการสู่การขับเคลื่อนนโยบายและสังคมด้านเด็กและเยาวชนภายใต้
ก ากับของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2550 - 2553  หัวหน้าหน่วยกุมารเวชศาสตร์สังคมและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2543 - 2553   อาจารย์กุมารแพทย์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ต าแหน่งวิชาการต่างประเทศ 
I. สมาชิกสมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น สหรัฐอเมริกา  

(Society for Adolescent Health and Medicine)  
II. สมาชิกขององค์กรนานาชาติด้านวัยรุ่น สนับสนุนขององค์การอนามัยโลก  

(International Association for Adolescent Health) 
III. Regional advisory board Of International Epidemiological Association of 

South-East Asia region 
IV. Editorial Board of Indian Public Health Journal  
V. International Advisory Board of ACTA MEDICA INTERNATIONAL 
VI. Chairman of Scientific session. Child and Adolescent Health. In 11th South 

East Asia Regional Scientific meeting of the International Epidemiological 
Association. Pokhara, Nepal 2013.  

VII. Chairman of the Master class Adolescent Medicine. In the 3rd Global 
Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health. February 2014.  

VIII. Organizing secretary of the 12th Regional of SEARO International 
Epidemiological Association International Conference with 2nd Annual 
conference of The Journalist and Writers Foundation  

IX. Editorial Board Journal of Psychological research; Bilingual Publishing Singapore 
รางวัลที่ได้รับ 
ปี 2562  - โล่ ผู้บริหารจิตสาธารณะดีเด่น จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา  โดย ฯพณฯองคมนตรี  
  - โล่ ผู้ใช้ประโยชน์สื่อสาธารณะระดับชาติ ประจ าปี 2561 โ 

  โดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
  - โล่เชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่นยอดเยี่ยมในด้านการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  

  โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
  - พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ผู้แทนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 
ปี 2561  - โล่และเข็มชนาภิบาล ส าหรับนักบริหารชั้นสูง จาก รองนายกรัฐมนตรี  

  โดยส านักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
ปี 2560  - เครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หลักสูตรบริหารจัดการ 
     ความมั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
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ปี 2560  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
- โล่รางวัลวิชาการดีเด่น พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักจิตวิทยา  
  เชิงบวก (ทุนชีวิต) ในหลักสูตรบริหารความม่ันคงชั้นสูงของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- Plaque of Recognition. Key note speaker of Department of Education Philippines.    
  From ECCD Council of Philippines 

ปี 2559  พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นสายวิชาการ (ระดับรางวัลเดียวกับครุฑทองค า) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2558  โล่รางวัลและCertificate จากสหประชาชาติ (ประจ าประเทศไทย) ในNational Training on 

Youth Volunteerism and Empowerment Using Media Technology to Promote the 
Sustainable Water Campaign United Nations (Thailand) 

ปี 2557  - รางวัล ธรรมลักษณ์ศิลา ประจ าปี 2557 เป็นบุคคลผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและ  
  ศาสนา จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก 
- รองศาสตราจารย์ (Associate Professor) โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการพิจารณา 
  วิธีพิเศษ (ข้ามจากอาจารย์ขึ้นเป็นรศ.โดยตรง)  

ปี 2556  บุคคลตัวอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ประจ าปี จากฯพณฯ องคมนตรี 
ปี 2555   - รางวัล คนดีศรีแผ่นดิน จากฯพณฯ ชวน หลีกภัย  
 - โล่ บุคคลตัวอย่างของแผ่นดิน ปี 2555  ด้านสร้างคุณประโยชน์ให้แผ่นดินด้านเยาวชนและครอบครัว    

  จาก ฯพณฯ องคมนตรี 
- เข็มพระราชทาน ด้านการพัฒนาเด็กและสตรี จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   
  พระวรราชาทินัดดามาตุ   

ปี 2554  โล่ บุคคลดีเด่น ในงานสร้างคนสร้างชาติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปี 2554  ฑูตสันติภาพสากล (UPF) 
ปี 2554  รางวัลเกียรติยศนานาชาติด้านวัยรุ่น International Chapter Adolescent Recognition Award 

(Northern Hemisphere 2011) ในการประชุมนานาชาติแพทย์เฉพาะทางวัยรุ่น ณ กรุงซีแอทเทิล 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปี 2553  โล่ บุคคลดีเด่นและยอดเยี่ยมในการป้องกัน และส่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด  
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล  

ปี 2552  โล่บุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านเยาวชนดีเด่น  
จากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

ปี 2551  ข้าราชการดาวเด่น กรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข  
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ช่องทางการติดต่อ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  
ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : , suriyadeo@moralcenter.or.th 
Page Facebook:  บันทึกหมอเดว (มีผู้ติดตามกว่า 5 หมื่นคน และ viewer สูงสุด 5 ล้าน) 

 
 




