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 วิทยานิพนธ์ 
1.    ตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล       
2.    กลยุทธก์ารประชาสัมพันธ์  การรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

 รางวัลและทุนท่ีเคยได้รับ 
1.    ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช   ปีการศึกษา 2555         
2.    ทุน อุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ปี 2556     
3.    รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ระดบัดุษฎบีัณฑิตสาขา นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปี 2556     
 

 ต าแหน่งปัจจุบัน 
- หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- อาจารย์พิเศษ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 
 
 

ชื่อ  –  นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)     ดร.จอย   ทองกล่อมสี                                                    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   เลขที่     11 อาคาร/หมู่บ้าน -ซอยรังสิต-นครนายก 2 
ย่อย 1/1 ถนน รังสิต-นครนายก ต าบล ประชาธิปัตย์ อ าเภอ ธัญบุรี     
จังหวัด     ปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์ 12130  
E-mail :  joychula@gmail.com   /   joy.R@chula.ac.th   
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 ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม 
1. ปี พ.ศ 2555  ศึกษาดูงาน  Seoul National University, Ewha Womans University และ Yonsei University ประเทศเกาหลีใต ้
2. ปี พ.ศ. 2553  ศึกษาดงูาน Oslo University ประเทศ Norway , Upsala University และ School of Art and Design Aalto 

University ประเทศสวีเดน  และ  Danish school of Education ประเทศเดนมาร์ก 
3. ปี พ.ศ. 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเวปไซต์การจัดการความรู้” ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. ปี พ.ศ. 2553 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรมหาวิทยาลัย ก าลังเสริมเชิงยุทธศาสตรเ์พื่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขนั” คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
5. ปี พ.ศ. 2552  อบรมหลักสูตร “นนัทนาการในสถานศึกษา (Campus Recreation)” คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. ปี พ.ศ. 2548  อบรมหลักสูตร  “กลยุทธ์การรณรงค์แนวใหม่” คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ปี พ.ศ. 2548  อบรมหลักสูตร  “การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. ปี พ.ศ. 2548  อบรมหลักสูตร  “การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่” คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. ปี พ.ศ. 2548  อบรมหลักสูตร  “Kaizen : เทคนคิเพื่อการปรบัปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
10. ปี พ.ศ. 2548  อบรมหลักสูตร “การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล”    (Mini MBA in Health)    คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. ปี พ.ศ. 2545  อบรมหลักสูตร “ทกัษะการเป็นผู้ประกาศ” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12. ปี พ.ศ. 2541  อบรมหลักสูตร  “The Intensive English Couse for Administrative Staff  C 6”  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
 

 ประวัติการท างาน   
1. ช่ือสถานประกอบการ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที ่ 1873        อาคาร เรนาโต้ ช้ัน 1  ถนน พระราม 4 
แขวง   ปทุมวัน            เขต     ปทุมวัน                จังหวัด        กรุงเทพฯ        รหัสไปรษณีย ์   10330      โทรศัพท ์ 02-2525166  
หน่วย    ส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ   หน้าทีค่วามรับผิดชอบ     วางแผนก ากับดูแล งานผู้มีอุปการคุณ  
ก ากับดูแลงานธุรการภายในหน่วยงาน  ตลอดจนการดูแลต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ           
ระยะเวลาท างาน  ตั้งแต่เดือน     กันยายน  พ.ศ.  2535 ถึง   ปัจจบุัน    

 ผลงานทางวิชาการ   
1.    ปี พ.ศ. 2552   Poster Presentation “Public Relation Strategies, Perception and Image of Faculty of Medicine  
      Chulalongkorn University ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Chula Medical Expo 2007  
2.   ปี พ.ศ. 2551 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เรื่อง “กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์  การรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
3. ปี พ.ศ. 2550 บทความการประชุมวิชาการประจ าปี 2550 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรื่อง  
    “Public Relation Strategies, Perception and Image of Faculty of Medicine Chulalongkorn University” 

 กิจกรรมทางวิชาการ   
1. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการอุดมศึกษา การเงินมหาวิทยาลัย : การระดมทุนและการ

ลงทุน” จาก สถาบันคลังสมองของชาติ   
2. ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ได้รับเชิญเปน็กรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ของสถาบัน

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
3. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Strategic Department Management in Higher Education 

Institutions in the UK” จาก สถาบันคลังสมองของชาติ   
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4. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ University Responsibility & Sustainability :USR&S” 
จาก สถาบันคลังสมอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  

5. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา : งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน” จากสถาบันคลังสมอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

6. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด าเนินรายการ โครงการประชุมวิชาการ “การประชาสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคาอาเซียน ปี 2558”  จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด าเนินรายการ ในการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 51 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา  หัวข้อ “Towards Health and Longevity”  

8. ปี พ.ศ. 2555 เปน็อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรบัในการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2555 – 2558 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. ปี พ.ศ. 2555 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรม Care Management ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
10.  ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเชิญ เป็นที่ปรกึษา ในการด าเนินโครงการ “มหกรรมคุณภาพ ก้าวเล็กที่ยิ่งใหญ่ ก้าวใหม่ เพื่อจุฬาฯ” จาก ฝ่าย

พัฒนาบุคลากร ส านักบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. ปี พ.ศ. 2550 – 2552 คณะกรรมการด าเนินงาน จัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านสูงวัยและสูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12. ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ได้รบัเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
13. ปี พ.ศ. 2551 ได้รับเชิญเป็นผูด้ าเนินรายการ “ค่ายฤดูร้อนจุฬาฯ (CU Summer Camp) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14. ปี พ.ศ. 2551 – 2553 ได้รับเชิญเปน็อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “การประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข” จาก วิทยาลัย

เทคโนโลยีทาสงการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
15. ปี พ.ศ. 2551 ได้รับเชิญเปน็วิทยากร หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่”ในการฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA for executive 

secretary คณะแพทยศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
16. ปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17. ปี พ.ศ. 2550 เปน็กรรมการประชาสัมพันธ์ การประชุม  The 4 th Congress the Asian Education Association คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18. ปี พ.ศ. 2548 เปน็คณะกรรมการจดัการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19.  ปี พ.ศ. 2548 ได้รับเชิญ เป็นวทิยากร โครงการอบรม “วางแผนปฏบิัติการ 5 ส ให้ส าเร็จ” โรงพยาบาลบางปะกอก 
20. ปี พ.ศ. 2548 ได้รับเชิญเป็นทีป่รกึษา ด้านการประชาสัมพันธ์ จาก สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  
21. ปี พ.ศ. 2546 – 2550 เปน็คณะอนกุรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2546 – 2550 คณะ 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
22. ปี พ.ศ. 2547 เปน็กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ จัดพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา  
23.  ปีพ.ศ. 2547 เปน็กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และหารายได้โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 
24. ปี พ.ศ. 2546 เปน็คณะกรรมการ ร่างหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


