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สถานทีท่าํงานปัจจุบนั:   

ท่ีปรึกษา  สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

  

ตาํแหน่งในอดตี 

• ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2548-2551) 

• สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (2549-2550) 

• กรรมการการเลือกตั้ง (2540-2544) 

• อาจารยป์ระจาํภาควิศวกรรมไฟฟ้า 

• ตาํแหน่งรองศาสตราจารยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2512-2540) 

• ผูอ้าํนวยการสถาบนัเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาชนบท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประธาน/ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาสนัติวิธีในสงัคมไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• กรรมการและเลขานุการองคก์รกลางการเลือกตั้ง (2535-2540) 

• ประธานสภาคณาจารย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีพ.ศ. 2521-2522 

• กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัประเภทผูแ้ทนคณาจารย ์

• เลขาธิการและประธานสภาคณาจารย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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• กรรมการอาํนวยการ Pugwash Conference on Sciences and World Affairs (1995 Laureate of Nobel Peace 

Prize) 

• The Registrar of the Asian Institute of Technology (AIT) in 2001-2003 

 

ตาํแหน่งปัจจุบันในองค์กรพฒันาเอกชน 

• ประธานมูลนิธิวฒันธรรมเอเชียเพื่อการพฒันา 

• ประธานมูลนิธิเพื่อการพฒันาเดก็ 

• กรรมการมูลนิธิเพื่อเดก็พิการ 

 

วุฒกิารศึกษาสูงสุด 

Ph.D. in Engineering             2512 

University of Paris, France 

 

Dip. In Applied Study             2509 

University of Paris, France 

 

Dip. In Engineering             2507 

School of Electrical Engineering, France 

 

ปริญญากติตมิศักดิ์: ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2545)  

ราชอสิริยาภรณ์: มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก (ม.ป.ช.)  

อสิริยาภรณ์จากประธานาธิบดฝีร่ังเศส: Officier de la Légion d’Honneur, France’s Highest Award  

ปี ค.ศ. 2007 จากประเทศฝร่ังเศส ในฐานะผูท่ี้ทาํงานดา้นสงัคมและดา้นสนัติวิธ 

 

ผลงานวชิาการ 

 

ผลงานวจิัยหรือผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่  

โค ทม อารี ยา. (2017). ขอ้ เสนอ การ แปลง เปล่ียน ความ ขดัแยง้ ชายแดน ใต ้ผา่น การ ผสาน วฒันธรรม และ การ 

ปกครอง ร่วม กนั. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(1), 109-140  
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Arya, Gothom, 2006: Local Patriotism and the Need for Sound Language and Education Policies in the Southern 

Border Provinces. Edited by Yusuf, Imtiyaz and Schmidt, Lars Peter. Published in Understanding Conflict and 

Approaching Peace in Southern Thailand. Bangkok: Konrad Adenauer Stiftung  

 

โคทม อารียา, 2551: ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางการแก้ไข. บทความเสนอในการประชุมวิชาการ มห่

วิทยาลยัมหิดล  

 

บรรณาธิการหนังสือ  

ชาญชยั ชยัสุขโกศล เรียบเรียง โคทม อารียา บรรณาธิการ, 2554: ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้. ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล  

โคทม อารียา บรรณาธิการ, 2555: รายงานการถกแถลงรัฐธรรมนูญ (14-15 พฤษภาคม 2555). สถาบนัสิทธิมนุษยชน

และสนัติวิธี  

 

งานแปล  

Bennett, Nicholas, 2006: All in the Cause of Duty. โคทม อารียา แปล ลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยาพิทกัษ ์และ ใจสิริ วรธรรม

เนียม บรรณาธิการ, 2555: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

บรรณาธิการหนังสือแปล  

Lederach, John Paul, 2005: The Moral Imagination: The Art and Soul of Peace Building. New York: Oxford 

University Press. สดใส ขนัติวรพงศ ์แปล โคทม อารียา บรรณาธิการ, 2555: พลงัธรรมแห่งจินตนาการ. สถาบนัสิทธิ

มนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

Sen, Amartya, 2006: Identity and Violence: The Illusion of Destiny. New York: W.W. Norton & Company. ศิโรตม ์

คลา้มไพบูลย ์แปล โคทม อารียา บรรณาธิการ, 2555: อตัลกัษณ์และความรุนแรง: ภาพลวงของชะตาชีวิต. สถาบนัสิทธิ

มนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

International IDEA, สกลุ ส่ือทรงธรรม และสมศรี หาญอนนัทสุข แปล โคทม อารียา และลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยา 

บรรณาธิการ, 2554: Electoral Justice Handbook: An overview, ความเท่ียงธรรมในการเลือกต้ัง. สถาบนัสิทธิมนุษยชน

และสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล  
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International IDEA, สมศรี หาญอนนัทสุข และลดัดาวลัย ์ตนัติวิทยาพิทกัษ ์แปล โคทม อารียา บรรณาธิการ, 2554: 

Code of Conduct for Political Parties, จรรยาบรรณ: การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองในการเลือกต้ังท่ีเป็น

ประชาธิปไตย. สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

  

บทสัมภาษณ์  

บทสมัภาษณ์ โคทม อารียา, ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล, “ไทย-มาเลยเ์ซีย จบัมือ

แกปั้ญหาชายแดนใต?้,” คม ชัด ลึก. 10 ธนัวาคม 2552.  

 

บทสมัภาษณ์ โคทม อารียา, ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล, “พนัแสงรุ้ง สญัจร-เสวนาท่ี

ใต,้” ข่าวสด. 11 พฤศจิกายน 2552”  

 

ชุติมา ซุน้เจริญ. บทสมัภาษณ์ โคทม อารียา, ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล, “ยาดี ตาํรับ

ไทย แกไ้ขการเมือง,” กรุงเทพธุรกิจ. 17 พฤศจิกายน 2552.  

บทสมัภาษณ์ โคทม อารียา, ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล, “3 ปีแห่งการรัฐประหาร 

ชนวนระเบิดยงัไม่ดบั,” กรุงเทพธุรกิจ. 19 กนัยายน 2552.  

 

บทสมัภาษณ์ โคทม อารียา, ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวิธี มหาวิทยาลยัมหิดล, “ภาค 4 แฉ ไฟใต ้โยงเร่ือง 

มัน่คง หวงัเงินเยยีวยา,” ไทยโพสต์. 12 กนัยายน 2552.  

 

บทความ  

- บทความเก่ียวกบัปัญหาภาคใตล้งพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์เดอะ เนชัน่  

- บทความเก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองลงพิมพใ์นหนงัสือพิมพม์ติชน  

 

ตาํรา  

- วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เล่ม 1 เล่ม 2 และเล่ม 3  

- อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั เล่ม 1 และเล่ม 2 

 


