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ตาแหน่งงาน
เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 40
เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิชั่น [ประเทศไทย] จากัด
เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ฟรี ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 30
เป็นนักจัดรายการ โอภาปราศรัย สถานีวิทยุ FM 93.5 จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.0014.00

กิจกรรมสังคม
ได้รับ โล่บัณฑิตดีเด่น ด้าน การประชาสัมพันธ์ จาก ม.รามคาแหง
ปี 2542 - 2543 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ
และ วัฒนธรรม ประจา สภาผู้แทนราษฏร
ปี 2545 ได้รับ โล่เกียรติคุณ บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคม
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรี ตั้งแต่ พ.ศ.
2531 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปี 2546 ได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จาก กองทัพเรือ
ปี 2546 เป็น พิธีกร อาสาเพื่อหารายได้บริจาคเข้า มูลนิธิชัยพัฒนา มาตั้งแต่ พ.ศ.
2531 จน
ได้รับ เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

ปี 2547 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจา สภา
ผู้แทนราษฏร
ปี 2548 ได้รับ เข็มเชิดชูเกียรติ นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จาก กองทัพอากาศ
ปี 2548 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร
ปี 2551 ได้รับ เสาเสมาธรรมจักร จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ในฐานะที่เป็น ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ปี 2552 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดหารายได้
เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ปี 2555 ได้รับโล่รางวัล ระฆังทอง:บุคคลแห่งปี สาขา นักพัฒนาองค์กรดีเด่น จาก
สว.นท. หรือ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ปี 2557 ได้รับโล่เกียรติคุณ ญาณสังวร เป็น บุคคลตัวอย่าง สาขา นักบรรยาย
ดีเด่น จาก
สว.นท. หรือ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ปี 2558 ได้รับโล่เกียรติคุณ อาสาตามหาคนดี จาก ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน
ฐานะที่เป็น

ผู้ทาคุณประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนาและสังคม
ปี 2559 ได้รับโล่เกียรติคุณ เหมราช จาก มูลนิธิดินดีน้าใส ในฐานะที่เป็น บุคคล
ต้นแบบ
สาขา ผู้นาด้านศีลธรรมต้นแบบ
ประสบการณ์ด้านการทารายการโทรทัศน์
เป็น วิทยากร พูดเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และ พูดเชิดชูพระพุทธศาสนา
ประจารายการมีเทศน์มีทอล์ค เพื่อการกุศล ออกอากาศทาง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ทุกปี
เป็น นักพูดประจา รายการ เวทีวาที รุ่นบุกเบิกวงการทอล์คโชว์สไตล์สาระบันเทิง นัก
พูดชุดแรกของรายการมีอยู่ 4 ท่าน คือ อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา อ. พะเยา
พัฒนพงศ์ และสุรวงศ์ วัฒนกูล รายการนี้เริ่มออกอากาศครั้งแรกทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง 5 ในปี 2526 หลังจากนั้นประมาณ 3 ปี ได้ย้ายรายการไปออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 ในปี 2529 โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็น ทีวีวาที จัดทาต่อเนื่อง
15 ปี จวบจน ยุติการผลิตลง ในปี 2544 รวมเวลาการจัดทารายการทั้งสิ้น 18 ปี
เป็นที่ปรึกษาและนักจัดรายการ ไขปัญหาใต้ฟ้าเมืองไทย เป็นรายการทอล์คโชว์เชิง
วิชาการ บรรยายสไตล์ทอล์คและตอบปัญหาผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการเพื่อซักถามวิธี

จัดการอุปสรรคการทางานหรือการดาเนินชีวิต ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 5 ในปี 2531
เป็นผู้ผลิตรายการ ทอล์คกิ้งคอนเสิร์ท รูปแบบรายการ 2 ชั่วโมง เต็ม เป็นการทอล์ค
โชว์สลับกับการร้องเพลงของนักร้องรับเชิญ นักพูดกับนักร้องจะต้องพูดและร้องให้มีเรื่องราว
เชื่อมโยงผสมผสาน เข้ากันให้ได้อย่างกลมกลืน ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 ทุก
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในปี 2532
เป็นผู้ผลิตรายการ สงครามปาก ทอล์คโชว์ขายบัตร ณ หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อจะถ่ายทารายการนาไปออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5
ในปี 2536 รายได้ส่วนหนึ่งนาไปถวายสมทบทุนให้ “มูลนิธิธุดงคสถานถาวรนิมิต”
เป็นผู้ผลิตรายการและนักจัดรายการ ได้ขาได้คิด เป็นรายการวิเคราะห์ข่าวเล่าความเห็น
และสัพยอกสังคมสไตล์ทอล์คโชว์ ออกอากาศ จันทร์ถึงศุกร์ ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์จาน
ดาวเทียม ไททีวี ช่อง 2 ในปี 2548-2550
เป็นนักจัดรายการ ทอล์คโชว์โซไซตี้
วิทยุ FM 98.5
เคยเป็น
นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว
วิทยุ FM 103.5
เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว
วิทยุ FM 97
เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต
วิทยุ FM 94
เคยเป็น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด
วิทยุ FM 95
เคยเป็น ผู้ดาเนินรายการ สภากีฬา
วิทยุ FM 90
เคยเป็น นักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้
วิทยุ FM 100.5

