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   รายงานประจําปของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมฉบับน้ี สถาบันฯ จัดทําขึ้นเพื่อเปน
การรวบรวมผลการดําเนินงานในภารกิจดานตางๆ ของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2550  ทั้ง
งานวิจัย งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการแกสังคม งานบริหารทั่วไป และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจของคณาจารย นักวิจัย และเจาหนาที่ของ
สถาบันฯ ในการดําเนินงานและพัฒนาภารกิจของสถาบันฯ ใหมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
อันจะนําไปสูการเปนผูนําดานการวิจัย ดานการเรียนการสอน และการฝกอบรมทางประชากรศาสตร
และสังคมศาสตร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทําประโยชนใหแกชุมชน สังคม และประเทศของ
เรา  รวมทั้งมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  และสามารถใหความชวยเหลือทางดานวิชาการใหแกประเทศตางๆ ในภูมิภาคดวย 
 
 สถาบันวิจ ัยประชากรและสังคม ขอขอบพระคุณผู บร ิหารของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ตลอดจนบุคลากรทุกทานของสถาบันฯ ที่
ใหความรวมมืออยางดียิ ่งในการดําเนินงานตามภารกิจดังกลาว ใหสําเร็จลุลวงไปดวยความ
เรียบรอย สมกับปรัชญาของสถาบันฯ ที่วา “คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบัน” 
 
      

 
 (รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา) 
   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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สวนที ่1 

  

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 
• ประวัติความเปนมา 
• ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
• ขอมูลดานบุคลากร 
• แผนภูมิโครงสรางองคกรและการบริหาร 
• แผนภูมิการแบงสวนราชการและจํานวนอัตรากําลัง

ขาราชการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
• คณะกรรมการนโยบาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
• คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก 
• ผูบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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ประวัติความเปนมา ประวัติความเปนมา   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เดิมมีสถานภาพเปนหนวยงานวิจัยหนวยหนึ่งที่ได
กอกําเนิดขึ้นเปนครั้งแรกในคณะสาธารณสุขศาสตร โดยใชช่ือวา “ศูนยวิจัยประชากรและสังคม” 
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2509 ศูนยวิจัยน้ีตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและสุขภาพอนามัยของประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อเปน
การสนองความตองการในการวางนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และเปนการสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ที่เก่ียวกับประชากร ในระยะแรกๆ น้ัน ศูนยวิจัยฯ ไดรับความชวยเหลือสวนใหญจากเงินทุน
สนับสนุนของมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร โดยผานทางศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ณ 
เมืองชาเพลฮิลล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

 ตอมาศูนยวิจัยประชากรและสังคม ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ใหเปน  “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม”  และ
มีสถานภาพเทียบเทาคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุงหมายที่แนชัดวา จะทําวิจัยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการและหลักวิชาการทางดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการวางแผนครอบครัวใน
สวนที่สัมพันธกับทางการแพทยและการสาธารณสุข ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการวิจัย บริการสอนและ
ฝกอบรม เปนศูนยสารนิเทศ  ซึ่งในขณะนั้น ที่ทําการของสถาบันฯ ตั้งอยู ณ อาคาร 3 คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2526  
จึงไดยายมาอยูที่อาคารที่ทําการของสถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ถึงปจจุบัน 
 

 ในระยะแรกนั้น ศาสตราจารยนายแพทยจรัส ยามะรัต ไดรักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ 
จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2517  และตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ  
ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันฯ ทานแรก  
 

 ในดานความชวยเหลือเงินทุนสนับสนุนในขณะนั้น มีดังน้ี 
 1. มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรใหความชวยเหลือในดาน 
  1.1 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินงานของสถาบันฯ 
  1.2 การใหทุนนักเรียนไทยศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 ทุน เพื่อเตรียมงานทางดานวิจัยประชากรและสังคม และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว
ใหกลับมารับราชการที่สถาบันฯ 
 2. ศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา ณ เมืองชาเพลฮิลล  และมูลนิธิ
ร็อกกี้เฟลเลอร สง ศาสตราจารย ดร.โรเบิรต จี. เบอรไนท ผูเช่ียวชาญดานสังคมศาสตร เปนที่ปรึกษา
ประจําสถาบันฯ 
 3. Frederiksen Internship สนับสนุนเงินทุนให ดร.ปเตอร เจ. โดนัลดสัน และ ดร.เจมส 
เอ็น. ไรเลย มาชวยการปฏิบัติงานทางดานวิจัยของสถาบันฯ โดยผานศูนยประชากรของมหาวิทยาลัย 
นอรทแคโรไลนา ณ เมืองชาเพลฮิลล 
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 ในปงบประมาณ 2517 สถาบันฯ เร่ิมไดรับงบประมาณจากรัฐบาลเปนปแรก และสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้ง ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ เปนผูอํานวยการคนแรกของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2518 จนถึงปจจุบันนี้สถาบันฯ มีผูบริหารของสถาบันฯ 
ตามลําดับดังน้ี.- 
 
 

1)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ    
 31 กรกฎาคม 2518 - 24 มิถุนายน 2523 
 
 
 
 
 
2)  ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล  
 25 มิถุนายน 2523 - 22 สิงหาคม 2531 
 
 
 
3)  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค  
 23 สิงหาคม 2531 - 22 สิงหาคม 2539 
 
 
 
 
4)  รองศาสตราจารย ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
 23 สิงหาคม 2539 - 22 สิงหาคม 2547 
 
 
 
 
5)  รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา  
 23 สิงหาคม 2547 - ปจจุบัน 
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ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 
 

  ปณิธานปณิธาน    
คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบันฯ 
 

  วิสัยทัศนวิสัยทัศน    
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนผูนําดานการวิจัย การศึกษา การฝกอบรมทาง
ประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

  พันธกิจพันธกิจ  
1. ทําวิจัยเชิงทฤษฎี และประยุกตดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
2. จัดการศึกษา และฝกอบรมระดับหลังปริญญา 
3. ผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรและสังคมศาสตรแกสาธารณชน 
4. พัฒนาเครือขาย ความรวมมือทางวิชาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  และ

ระดับโลก 
5. พัฒนาบุคลากร องคกร และเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 
  

 

  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
1. ผลิตงานวิจัยใหเกิดองคความรูดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ทําวิจัยที่มีเครือขายความรวมมือกับชุมชน  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและย่ังยืน 
3. ผลิตบุคลากรทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  ใหสามารถทําวิจัยและสอนดาน

ประชากรศาสตรและสังคมศาสตรในเชิงทฤษฎีและประยุกต 
4. ใหสถาบันฯ เปนคลังขอมูล ผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรและสังคม

ที่เปนประโยชนแกชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 
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ขอมูลดานบุคลากร 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปงบประมาณ 2550 
 

สายวิชาการ   วุฒิการศึกษา   

ท่ีปรึกษาสถาบันฯ                ท่ีปรึกษาสถาบันฯ   

- ศาสตราจารยเกียรติคุณ 1 คน - ปริญญาเอก 1 คน 

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

- ศาสตราจารย 2 คน - ปริญญาเอก 27 คน 

- รองศาสตราจารย 16 คน - Ph.D. Candidate 1 คน 

- ผูชวยศาสตราจารย 9 คน - ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน 

- อาจารย 2 คน - ปริญญาโท -  

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   

- รองศาสตราจารยพิเศษ 2 คน - ปริญญาเอก 3 คน 

- อาจารย 2 คน - ปริญญาโท 1 คน 

นักวิจัย 6 คน นักวิจัย   

   - ปริญญาเอก 1 คน 

   - ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2 คน 

   - ปริญญาโท 3 คน 

                      รวม 40 คน                      รวม 40 คน 

สายสนับสนุนวิชาการ   วุฒิการศึกษา   

ขาราชการ 16 คน ปริญญาเอก 1 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 2 คน ปริญญาโท 12 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดสถาบันฯ 13 คน ศึกษาตอระดับปริญญาโท 2 คน 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 13 คน ปริญญาตรี 32 คน 

ลูกจางประจําเงินรายไดสถาบันฯ 3 คน ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 26 คน 

ลูกจางโครงการวิจัยสถาบันฯ 26 คน    

รวม 73 คน รวม 73 คน 

รวมท้ังสิ้น   113  คน 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550
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แผนภูมิโครงสรางองคกร และการบริหาร  
สถาบันวิจัยประชากร
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แผนภูมิการแบงสวนราชการ และจํานวนอัตรากําลังขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
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คณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการนโยบาย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 1.   ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ  ประธานกรรมการ 
  (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล) 
 2.   รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา รองประธานกรรมการ  
  (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม) 
 3.   ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ประสาทกุล กรรมการ  
 4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จํารัสฤทธิรงค กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ กรรมการ 
 6. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 7. เลขาธิการสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 8. อธิบดีกรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
 9. ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กรรมการ 
  กระทรวงการตางประเทศ 
 10. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ 
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 11.   นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน กรรมการ  
  อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 12. นายมีชัย  วีระไวทยะ กรรมการ 
 13. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ กรรมการ 
  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 14.   รองศาสตราจารย ดร.อมรา  สุนทรธาดา  กรรมการและเลขานุการ 
  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 1.   รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ  
 2. รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กรรมการ 
 3.   รองศาสตราจารย ดร.อมรา  สุนทรธาดา กรรมการ  
 4. รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร  พันพึ่ง กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี  จําปากลาย กรรมการ 
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 8. นางอรพรรณ  หันจางสิทธิ์ กรรมการ 
 9. นางสุภาณี  ปล้ืมเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวณัฐชนันทพร มีสุวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 11. นางเอื้อมเดือน วิริยะมนตรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคมผูบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ประจําปงบประมาณ 2550 

 

 1. รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา  ผูอํานวยการสถาบันฯ 
    (23 สิงหาคม 2547 – ปจจุบัน) 
 2. รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  รองผูอํานวยการสถาบันฯ 
     (16 กันยายน 2547 – ปจจุบัน) 
 3. รองศาสตราจารย ดร.อมรา สุนทรธาดา  รองผูอํานวยการสถาบันฯ 
     (16 กันยายน 2547 – ปจจุบัน) 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร  พันพึ่ง  รองผูอํานวยการสถาบันฯ 
     (16 กันยายน 2547 – ปจจุบัน) 
 5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รศรินทร เกรย   รองผูอํานวยการสถาบันฯ 
    (19 ธันวาคม 2549  – ปจจุบัน) 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจําปงบประมาณ 2550 

 
 
 

1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
1) รองศาสตราจารย ดร.วาทินี  บุญชะลักษี  ประธานกรรมการ 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ตั้งชลทิพย         กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย ดร.จรรยา เศรษฐบุตร           กรรมการ 
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณี  วงษเอก กรรมการ 
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รศรินทร เกรย กรรมการ 
6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต กรรมการ 
7) รองศาสตราจารย ดร.อมรา สุนทรธาดา กรรมการ 
8) รองศาสตราจารยอรทัย  อาจอ่ํา  กรรมการ 
9) อาจารย ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย กรรมการ 
10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี  จําปากลาย กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากร 
 และอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี ประธานกรรมการ 
 2) อาจารย ดร.จอหน โรเบิรต ไบรอัน กรรมการ 
 3) รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการ 
 4) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ  เลียวประไพ กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.ฟลิป เกสต กรรมการ 
 6) รองศาสตราจารย ดร.โยธิน  แสวงดี กรรมการ 
 7) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จํารัสฤทธิรงค กรรมการ 
 8) รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ กรรมการ 
 9) รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม กรรมการ 
 10) อาจารย ดร.ปงปอนด  รักอํานวยกิจ กรรมการและเลขานุการ  
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1) รองศาสตราจารย ดร.ชาย  โพธิสิตา      ประธานกรรมการ 
 2) รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล กรรมการ  
 3) รองศาสตราจารย ดร.กุศล  สุนทรธาดา กรรมการ 
 4) รองศาสตราจารย ดร.บุปผา  ศิริรัศมี กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ กรรมการ  
 6) ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล กรรมการ 
 7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ กรรมการ 
 8) รองศาสตราจารย ดร.วรชัย  ทองไทย กรรมการ 
 9) รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร  พันพึ่ง กรรมการ 
 10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย  พรหมโม กรรมการและเลขานุการ 
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สวนที ่2 

  

ผลการดําเนินงาน 
 

• งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร   
• งานการศึกษาสาขาประชากรศาสตร   
• งานบริการวิชาการแกสังคม  
• งานบริหารทั่วไป  
• เครือขายความรวมมือทางวิชาการ   
• การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เก่ียวกับสถานการณ และ
การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน การวางแผน
ครอบครัว และรูปแบบแนวทางตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทย  โดย
มุงเนนการใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐาน และแสวงหาแนวทางแกไข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรใหดีขึ้น และใหสอดคลองกับสภาพความจริงของปญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยูและจะ
เผชิญตอไป ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมโลก  อีกทั้ง
เพื่อใหการวิจัยเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในอันที่จะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม กระจายรายได
และกระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ตามประเด็น
ปญหาวิจัย  ในรอบป 2550 ที่ผานมา สถาบันฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยที่สําคัญดังตอไปน้ี 
 

 1. ประเด็นปญหาดาน การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว
และสังคม (Demographic Transition and the Family)   เนื่องจากประเทศไทยนั้น นับไดวา
ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วในการลดอัตราเพิ่มประชากรในระยะเวลาอันส้ัน  การพัฒนาในชวง
ตอไปคือ ยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชากรใหดีขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนหนวย
พื้นฐานของสังคมไทย  งานวิจัยในกลุมน้ีจะรวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และ
การเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ ภาวะการสมรสและการครองเรือน วัยรุน และผูสูงอายุ ที่มีตอการ
เปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัว  กิจกรรมวิจัยที่เก่ียวของมีดังตอไปน้ี 

1.1  การวิจัยเรื่อง โครงการเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี (Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System) 

1.2  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะ 2513-2543 : 
ลักษณะการอยูอาศัยของวัยรุน (An Analysis of the Population and Housing 
Censuses 1970 - 2000 with Special Reference to Living Arrangement of 
Adolescents and Youth) 

1.3  การวิจัยเรื่อง โครงการวิเคราะหขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะ 2513 - 
2543 : การศึกษาเรื่องภาวะสมรส (An Analysis of the Population and 
Housing Censuses 1970 - 2000 with Special Reference to Nuptiality 
Study) 

1.4  การวิจัยเร่ือง การติดตามกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีสวนรวมในแนว
ชายแดนไทย-พมา (Lessons Learned from Comprehensive Health and 
Social Interventions in Sangklaburi Villages) 

1.5  การวิจ ัยเรื ่อง การใชข อมูลสถิต ิของโครงการสํารวจการเฝ าระวังทาง
ประชากรจังหวัดกาญจนบุรี (Utilization of Kanchanaburi Demographic 
Surveillance Survey Data for Development Planning at Village Level) 

1.6  การวิจัยเร่ือง โครงการวิจัยการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวโนม
บริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตนใน
ดานประชากร (Research Study on Present Status, Problems and Trend 
of Social Change in Thailand under the Globalization: The Demographic 
Aspect) 



 รายงานประจําป 2550 

 

 

18 

1.7  การวิจัยเร่ือง การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ครอบครัว และสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภายใต (Demographic, 
Family, and Socioeconomic Changes among Muslims in Three Southern 
Provinces) 

1.8  การวิจัยเรื่อง โครงการคนหาแผนดิน 
  

 2. ประเด็นปญหาดานอนามัยเจริญพันธุ  เพศสัมพันธ  และเอชไอวี /เอดส 
(Reproductive Health, Sexuality, and HIV/AIDS) เนื่องจากปญหาที่เก่ียวเนื่องกับความสัมพันธทาง
เพศและโรคเอดส ไดกลายเปนปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศ ที่ตองการแนวทางการปองกัน
ทันทวงที  เพราะมีผลกระทบตอชีวิตของบุคคล ครอบครัว และสังคมไทยทั้งประเทศ กิจกรรมวิจัยที่
เก่ียวของมีดังตอไปน้ี 

2.1  การวิจัยเรื่องบทบาททางเพศ เพศสัมพันธ และอวัยวะเพศของผูหญิงใน
ประเทศไทย (Gender, Sexuality and Vaginal Practices in Thailand) 

2.2 การวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสงเสริมการปองกันเอดสในแรงงานขามชาติ
ของกลุมฟามิตร ชวงครึ่งแผนการปฏิบัติการ (The Prevention of HIV/AIDS 
among Migrant Workers in Thailand Project: Mid-Term Evaluation) 

2.3 การวิจัยเร่ือง National Survey on Sexual Risk Behaviours and HIV/AIDS 
and ART Knowledge in Thailand 2006 (NSBS) 

2.4 การวิจัยเร่ืองศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือระบุสาเหตุการตายดวยการสัมภาษณ 
(ภาค 2) (Establishing Causes of Death in Kanchanaburi Province by 
Using Verbal Autopsy (VA): Phase II) 

2.5 การวิจัยเร่ืองโครงการศึกษาสตรีตางชาติยายถิ่นที่ประกอบอาชีพบริการทาง
เพศในประเทศไทย และความรู พฤติกรรมเส่ียงตอโรคเอดสและยาเสพตดิ 

2.6 การวิจัยเร่ืองโครงการสํารวจภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุของ
หญิงบริการในประเทศไทย พ.ศ.2550 (Sexual and Reproductive Health 
Survey of Sex Workers (SRH-S) in Thailand) 

2.7 การวิจัยเรื่อง Evaluation Research on “Strengthening National Prevention 
and Care of HIV/AIDS” and “Enhancing of HIV Related Care and Treatment 
for HIV Infected Mothers and their Partners and Children (ECAT)” 

2.8 การวิจัยเร่ืองรัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดสและอนามัยเจริญพันธุใน
กลุมแรงงานขามชาติ 

2.9 Coverage-Plus: Assessing the Availability and Use of a Minimum 
Package of HIV/AIDS Prevention Services for Most-At-Risk Population 
and Assessing Data Collection Strategies (Phase II) 
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 3. ประเด็นปญหาดานประชากรและสุขภาพอนามัย (Population and Health)  ทั้งใน
เขตเมืองและเขตชนบท เน่ืองจากความจริงที่วา การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยนั้น มีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับสภาพทางประชากร ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  กิจกรรมวิจัยที่เก่ียวของมี
ดังตอไปน้ี 

3.1 การวิจัยเรื่องโครงการจัดทํารายงานสุขภาพคนไทย (Thai Health) 
3.2 การวิจัยเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในจังหวัด

กาญจนบุรี (Research and Development of a Health Promotion Program 
for the Elderly in Kanchanaburi Province) 

3.3 การวิจัยเรื่อง Turning DSS Data into a Multi-case Study: An Analysis of 
Family Dynamics, Ways of Life and Malaria Infection among Karen 
Population in Kanchanaburi 

3.4 การวิจัยเรื่อง Health Related Issues Along Thailand-Myanmar Border: A 
Synthesis of Body of Knowledge 

3.5 การวิจัยเรื่อง สุขภาพและการเกื้อหนุนทางสังคมในผูสูงอายุในพื้นที่เฝา
ระวังกาญจนบุรี (Depression, Disability and Socio-Economic Position 
among Older Adults ‘Left Behind’ by Out-Migration: A Multilevel Study 
in Kanchanaburi Province) 

3.6 การวิจัยเร่ือง Smoking Status and Health Concerns: Evidence form KDSS 
3.7 การวิจัยเรื่องโครงการปองกันมะเร็งปากมดลูก (Strengthening Community- 

based Cervical Cancer Screening Programme in a Thai Rural Community) 
3.8 การวิจัยเร่ืองแบบแผนและแนวโนมการขอรับสิทธิประโยชนของผูประกันตน

กองทุนประกันสังคม (The Trend and the Pattern of Benefit Received 
by The Insured Person Registered with Social Security Fund) 

3.9 การวิจัยเรื่อง Youth Alcohol Use and Risky Sexual Behavior in Bangkok 
3.10 การวิจัยเรื่องโครงการสรางและจัดการความรูดานเพศวิถี เพศภาวะ และ

สุขภาพทางเพศ (ตามยุทธศาสตร 1 ในแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ) 
  

 4. ประเด็นปญหาดานแรงงานการยายถิ่นและความเปนเมือง (Labour, Migration 
and Urbanization) จากการที่ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นเปน
เหตุใหประชากรยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลกระทบตอการจางงาน รายได และ
ระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งในถ่ินที่ยายเขามาและในถิ่นที่ยายออกไป ทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ การศึกษาทําความเขาใจแงมุมของสภาพการณดังกลาวจึงเปนเร่ืองจําเปน  กิจกรรม
วิจัยที่เก่ียวของมีดังตอไปน้ี 

4.1 การวิจัยเร่ือง A Study on Muslim Population in Kanchanaburi: Migration 
Behaviors, Patterns, and Consequences 

4.2  การวิจัยเรื่องโครงการการยายถิ่นและสุขภาพของคนไทยในจังหวัดกาญจนบุรี 
(Migration and Health in Thailand) 
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4.3 การวิจัยเร่ืองการยายถิ่นของพอแมกับความอยูดีมีสุขของลูก (Impacts of 
Parental Migration and Children’s Wellbeing: A Qualitative Study in 
Kanchanaburi) 

4.4 การวิจัยเร่ืองการเฝาระวังการยายถิ่นในชนบทไทย: การศึกษาผลกระทบของ
การยายถิ่นและการสงเงินกลับตอการมีทรัพยสินของครัวเรือนและตอสุขภาพ
ของสมาชิกในครัวเรือน (Surveillance on the Failures of Migration in 
Rural Thailand: A Study on the Impact of Migration and Remittances 
on Assets and Health among Households in Kanchanaburi Province) 

4.5 การวิจัยเรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ และชะลอการยายถิ่น
จากบานอีตอง ตําบลปล็อก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (Research 
and Development for Occupation Promotion to Delay Out-Migration 
from E-Tong Village: A Rapid Study in Thongpaphum District at 
Kanchanaburi Province) 

4.6 การวิจัยเร่ืองปฏิกิริยารวมระหวางการยายถิ่นกับการจัดสภาพการอยูอาศัย
ของผูสูงอายุ (Interactive Effect of Labor Force Age Out-Migration and 
Matrilocality on Elderly and Children’s Living Arrangement: Cross 
Sectional Data Analysis of Kanchanaburi DSS) 

4.7 การวิจัยเรื่อง The Effects of Irregular Migration on the Employment and 
Wages 

4.8 การวิจัยเร่ืองโครงการผลกระทบของการยายถิ่นตออนามัยเจริญพันธุของคน
วัยหนุมสาวในจังหวัดกาญจนบุรี (Impact of Rural-to-Urban Migration 
Upon Health of Young Adult Migrants in Thailand (YAM)) 

4.9 การวิจัยเร่ืองโครงการพัฒนาวิธีการสํารวจสํามะโนประชากรชาวตางชาติ 
(Developing a Survey Technique and Outreach Strategy for 
Incorporating Migrant Populations in Thailand’s National Census 2010) 

4.10 การวิจัยเร่ือง Migrant Workers Remittances and their Impacts on Local 
Economic Development 

4.11 การวิจัยเรื่อง 2006 International Rescue Committee (IRC)-Mae Hong Son 
Survey 

 

 5.  ประเด็นปญหาดาน ประชากรและสิ่งแวดลอม (Population and Environment)  
เน่ืองจากปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาใหญและเปนปญหาตอเนื่อง ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้งประชากรเองนับเปนตนเหตุหลักที่กอปญหาใหสิ่งแวดลอม  
สถาบันฯ จึงใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยางย่ิงในปจจุบันการวิจัยท่ีเก่ียวของมีดังน้ี 

5.1  การวิจัยเรื่องการสรางแบบจําลองปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของพื้น
ที่ดิน (Simulating Complexity in a Dynamic Landscape) (CEP-CPC Phase 
IV) 
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5.2  การวิจัยเรื่อง Population Pressure, Utilization of Chemicals in Agriculture 
and Health Outcomes: An Application of Integrated Solid Waste 
Management in the Peri-Urban Agricultural Sector 

5.3  การวิจัยเร่ืองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา (Land Use and Land Cover Changes in Pakchong, 
Nakhonrachasima) 

 

  5.4 สถานะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภอสวนผึ้ง และกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2550  (GMS Core 
Environment Program: Socio-economic Assessment and Benchmarking 
in Village Clusters Identified for BCI Interventions in the Tenasserim-
Western Forest Complex Corridor (Ta Noun Sri Forest Corridor) in 
Ratchaburi and Kanchanaburi Province 

  

 6. ประเด็นปญหาดานบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (Gender and Development 
Studies) 

6.1 การวิจัยเร่ือง Mid-Term Evaluation: Empowerment of Women and Youths 
  

 7. ประเด็นปญหาดานการศึกษาประชากรในเอเชียอาคเนย (Southeast Asia 
Population Studies) 

7.1 การวิจัยเรื่อง Sexual Networks and Condom Use among Migrant Workers 
from Myanmar, Cambodia and Lao PDR in the Border Provinces of Thailand 

7.2 การวิจัยเรื่อง Evidence for Action: HIV/AIDS Data Hub for Asia and the 
Pacific to Catalyze Response 

7.3 การวิจัยเรื่อง From Programs to Policy: Building an Evidence-base for 
Policy Dialogue on Critical Issues in Sexual Health and HIV/AIDS in the 
Greater Mekong Region 

  

8. ประเด็นปญหาดานการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 
8.1  การวิจัยเรื่องโครงการติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในประเทศไทย (Tobacco Control Policy Evaluation – South East Asia 
[Thailand]) 

8.2  การวิจัยเร่ืองโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาความยากจน
อยางมีสวนรวมในภูมิภาคตะวันตก – การพัฒนาตัวชี้ วัดความอยูดีมีสุข 
(Western Region Studies Project) 

8.3  การวิจัยเรื่องโครงการจัดทําตัวช้ีวัดสุขภาพแหงชาติ (National Health Index) 
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8.4  การวิจัยเร่ืองโครงการประเมินผลผูใชยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทย 
(Preventing HIV/AIDS and Increasing Care and Support for Injection 
Drug in Thailand (CASIDU)) 

8.5  การวิจัยเร่ืองโครงการ “ติดตามและประเมินผลภายนอกกลุมแผนงานการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ ปที่ 2” (External Monitoring and Evaluation Project of 
Health Personal Development Program, Second Year) 

8.6  การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
(Information System of Baseline Data for Development, ISBDD) 

8.7  การวิจัยเร่ืองโครงการการพัฒนาชุดโครงการจินตนาการใหม “ความเปนไทย” 
8.8 การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศของ

เด็กและเยาวชนไทยสูมาตรฐานสากลเพื่อการแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติ 

8.9  การวิจัยเรื่องการวิเคราะหและประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศ
และประเมินนโยบายและแนวทางการวิจัย ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) 
(Analysis and Evaluation of Thailand’s Research Results and the 6th 
Plan of Thailand’s Research Direction (2002-2006)) 

8.10  การวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัย การใชทุนทางสังคมเพื่อความเปนอยูที่ดีของ
เด็กและเยาวชน (The Use of Social Capital for Youth Well Being) 

8.11  การวิจัยเร่ืองโครงการจัดทําสารานุกรมหมูบาน (Phase II) (Research and 
Development for an Appropriate Model of community Data Dissemination 
and Utilization) 

8.12 การวิจัยเร่ืองการจัดทําโครงการการศึกษาคุณลักษณะการแพรระบาด
ยาเสพติดเพื่อการเฝาระวังในสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทย 

8.13 การวิจัยเรื่องการติดตามผลการใชประโยชนจากนักเรียนทุนรัฐบาลตามเกณฑ
ที่ ก.พ.กําหนด (Monitoring and Evaluation of the Benefits Received 
from the Royal Thai Government Scholarship) 

8.14 การวิจัยเร่ืองโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กยากจนและ
เด็กดอยโอกาส 3 ป (2549-2551) จากรายไดสวนเกินของการออกสลากเลขทาย    
3 ตัว และ 2 ตัว (Strategic Plan for Relieving Problem According to Poor 
and Underprivileged Children (2007-2009)) 

8.15 การวิจัยเร่ืองการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดย
อาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม 4 ประการเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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8.16 การวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติครั้งที่ 2 ของศูนยคุณธรรม (Evaluation Project of Moral 
Movement and the Second National Assembly of Morality) 

8.17 การวิจัยเรื่องโครงการ “การสรางระบบขอมูลพื้นที่โดยการเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนผานกระบวนการวิจัย” (Research and Development of the Area-
Based Collaborative (ABC) Data System) 

8.18 การวิจัยเรื่องโครงการเสริมสรางทุนทางสังคม : บทบาทภาคีเครือขายเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  (Building Social Capital: Role and Mechanism of 
Child and Youth Development Stakeholder Network) 

8.19  การวิจัยเรื่องโครงการประเมินผลการบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ 
8.20  การวิจัยเร่ืองเครือขายสังคมวิทยากับนโยบายสาธารณะ (Network in 

Sociology and Public Policy) 
8.21  การวิจัยเร่ืองการสรางดัชนีเพื่อการสํารวจสภาวะสังคมแหงชาติ (Development 

of Sociological Indicators for National Social Survey) 
 

งานวิจัยใน 8 ประเด็น ของปงบประมาณ 2550 มีลักษณะของโครงการ ดังน้ี 
1. โครงการใหม 31 โครงการ 
2. โครงการตอเน่ือง 36 โครงการ 
3. โครงการแลวเสร็จ 29 โครงการ 
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 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนองคกรที่ผลิตบุคลากร ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ ที่สามารถทําการวิจัยดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตรในเชิงประยุกต  รวมทั้ง
การฝกอบรมการวิจัยพัฒนาความรู ทักษะดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ใหแกหนวยงาน
องคกรของรัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

 สถาบันฯ มีหลักสูตรตางๆ  ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คือ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แบงออกเปน 2 สาขา คือ 
  

  1.1 สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
   - เปดสอนตั้งแตป พ.ศ.2521 โดยใชช่ือหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
         สาขาประชากรศาสตร 
     - พ.ศ. 2527  ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
   - พ.ศ. 2541 - ไดเปลี่ยนเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    ปจจุบัน  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
  

  1.2 สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
    - เปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2531 โดยใชช่ือครั้งแรกวาหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิจัยประชากรและสังคม  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 - พ.ศ. 2536  ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว   
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
  - พ.ศ. 2539  ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาวิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ ผูติดเชื้อเอช ไอ วี 
     และโรคเอดส (หลักสูตรนานาชาติ) 
  - พ.ศ. 2540 -  ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  ปจจุบัน สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ  
    (หลักสูตรนานาชาติ)  
 
 

 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 1 สาขา คือ 
 2.1 สาขาวิชาประชากรศาสตร  
  - เปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2536   โดยใชช่ือครั้งแรกวาหลักสูตรประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาประชากรศาสตร  
 - พ.ศ. 2540 ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวิชาประชากรศาสตร 
 - พ.ศ. 2545 - ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   ปจจุบัน สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
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 วัตถุประสงค 
 

 1. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม มี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถของบุคลากรในดานการวิจัย วางแผนและวิเคราะห
ปญหาประชากรและสังคมในแงมุมตางๆ และสามารถนําความรูดานประชากรไปประยุกตใชในการ
วางแผนหรือดําเนินโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรใหมีพื้นฐานความรูดานประชากรศาสตรและ
อนามัยเจริญพันธุ มีความรูความสามารถในการวิจัยประเมินผล และวิเคราะหโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ดานประชากร ดานอนามัยเจริญพันธุ  รวมทั้งโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศของตนตอไป 
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรูความสามารถระดับสูง เพื่อถายทอดความรูดาน
ประชากรศาสตร ทําการวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหม และพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยใหมีคุณภาพ เพื่อ
นําผลการศึกษาไปกําหนดนโยบายและวางแผนตอไป และในปการศึกษา 2545 ไดปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาเอก เปนหลักสูตรนานาชาติดวย   
 

 เงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
 

 1. ทุน The Wellcome Trust – IPSR GRADUATE SCHOLARSHIP 
  1.1 ทุนการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
 

ลําดับ ท่ี ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 

1 นายสินธุ  ราชสีห พฤศจิกายน 2549 – พฤษภาคม 2551 

2 น.ส.กาญจนา  เทียนลาย " 

3 วาท่ี ร.ต.นิพนธ  ดาราวุฒิมาประกรณ " 

4 น.ส.สลักจิต  ช่ืนชม " 
 

  - นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร  
 

ลําดับท่ี ชื่อนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ระยะเวลา 

 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร  (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 Mr. Tran Quang Lam  อ.ดร.จอหน ไบรอัน มิถุนายน 2547 –  
พฤษภาคม 2550 

2 Mr. Sharad Kumar Sharma ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก มิถุนายน 2547 –  
พฤษภาคม 2550 
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ลําดับท่ี ชื่อนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา ระยะเวลา 

3 Mrs. Nowrozy Kamar Jahan ผศ.ดร.อารีย พรหมโม มิถุนายน 2547 -   
พฤษภาคม 2550 

4 นายวนิพพล มหาอาชา  รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต มิถุนายน 2547 –   
พฤษภาคม 2550 

5 Mr. Jian Hu รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา มิถุนายน 2547 -   
พฤษภาคม 2550 

6 นายธีระ สินเดชารักษ ศ.ดร.ปราโ มทย ประสาทกุล มิถุนายน 2547 -   
พฤษภาคม 2550 

7 นางศรัณยา สุจริตกุล รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง มิถุนายน 2547 -   
พฤษภาคม 2550 

8 นางสาวมาลี สันภูวรรณ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา พฤศจิกายน 2547 –  
ตุลาคม 2550 

9 Mrs. Qin Min รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง มิถุนายน 2548 -   
พฤษภาคม 2551 

10 Mrs. Hongxia Zhang  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

มิถุนายน 2548 -   
พฤษภาคม 2551 

11 น.ส.วิมลทิพย  มุสิกพันธ รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี มิถุนายน 2548 -   
พฤษภาคม 2551 

12 น.ส.ดุสิตา พ่ึงสําราญ  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
 จํารัสฤทธิรงค 

มิถุนายน 2549 –  
พฤษภาคม 2552 

13 นายภูมิสุข คณานุรักษ  ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล มิถุนายน 2549 –  
พฤษภาคม 2552 

14 Mr. Mohammad Raisul Haque  รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา มิถุนายน 2549 –  
พฤษภาคม 2552 

15 Miss Khaing Khaing Soe  รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง มิถุนายน 2549 –  
พฤษภาคม 2552 

16 นางสาวรุงทอง  ครามานนท ผศ.ดร.รศรินทร เกรย มิถุนายน 2550 –  
พฤษภาคม 2553 

 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 สถาบันฯ สนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 11 กิจกรรม 
ดังน้ี 

1. มีการจัดสัมมนาแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตจากรุนพี่สูรุนนองทุกปการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมาถึงปจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเพื่อสรางความสัมพันธ และ
ความสามัคคีระหวางนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ของสถาบันฯ 
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2. มีการประชุมระหวางนักศึกษาปริญญาเอกกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
อาจารย ในปงบประมาณ 2550 จํานวน 1 ครั้ง 

3. มีการประชุมระหวางนักศึกษาปริญญาโทกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
อาจารย ในปงบประมาณ 2550  จํานวน 2 ครั้ง 

4. ใหมีผูแทนนักศึกษาปริญญาเอกเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ประจําทุกเดือน 

5. จัดใหนักศึกษาไปศึกษาฝกงานวิจัยภาคสนาม ในวิชา Research Practicum เพื่อจะ
ไดมีความรูและประสบการณในการวิจัย  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 น.ส.ดุสิตา พ่ึงสําราญ  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

ศูนยปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม 
(Field Station) สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 

 

6. จัดใหนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งกําลังศึกษาวิชา Advanced Analysis of Migration 
ภาคการศึกษาที่ 2/2549 จํานวน 6 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่คายผูอพยพแมหละ 
และโรงพยาบาลแมตาว อ.แมสอด จ.ตาก ในระหวางวันที่ 25 – 27 มกราคม 2550 

7. สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไปฝกทําวิจัยกับอาจารยผูเชี่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อนักศึกษา / ประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

กิจกรรม/ 
อาจารยชาวตางประเทศ 

สถานที่ ระยะเวลา 

1 น.ส.สุกัญญา  จงถาวรสถิตย / 
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี  

ไปศึกษาคนควาวิจัยกับ 
Prof. Dr. Barbara Entwisle 

University of North 
Carolina at Chapel 

Hill, USA 

6  มกราคม  - 
31 พฤษภาคม  
2550 

2 นายกัตติกา  ธนะขวาง/ 
รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 

ไปศึกษาคนควาวิจัยกับ Prof. 
Dr. Victor W. Marshall และ 
Prof. Dr. Berit Ingersoll  

University of  
Michigan, USA. 

29 สิงหาคม 
2550 –  
1 กุมภาพันธ 
2551 
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8. สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เขารวมเสนอบทความและรวม
การประชุมทางวิชาการดานประชากรศาสตร โดยสถาบันฯ สนับสนุนคาลงทะเบียนใน
การเขาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรม ช่ือนักศึกษา สถานที่ ระยะเวลา 

 ภายในประเทศ   

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2549 ในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

1. ปจจัยกําหนดการเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังในพื้นที่เฝา
ระวังทางประชากร
กาญจนบุรี พ.ศ.2547 

น.ส.กมลชนก  ขําสุวรรณ ณ หองกษัตริยศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 

ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร 

23-24  
พฤศจิกายน 2549 

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. ความผันแปรของการตาย
ตามชวงเวลา: การวิเคราะห
ขอมูลจากทะเบียนราษฎร  

น.ส.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

23-24  
พฤศจิกายน 2549 

2. การใชบริการสุขภาพของ
แรงงานตางชาติพมาใน
จังหวัดระนอง 

น.ส.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน โรงแรมเดอะทวิน  
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

23-24  
พฤศจิกายน 2549 

3. พลวัตรและบริบทของ
เพศสัมพันธในชายรักชาย: 
การศึกษาเชิงคุณภาพ 

น.ส.ดุสิตา พ่ึงสําราญ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

23-24  
พฤศจิกายน 2549 

4. คุณภาพชีวิต และความสุข
ของวัยรุนในจังหวัด
กาญจนบุรี 

นายวนิพพล มหาอาชา โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

23-24  
พฤศจิกายน 2549 

5. ผลของภาวะความผันผวน
ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นที่มี
ผลตอการตายของทารกใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และฟลิปปนส 
วิเคราะหโดยวิธี Distributed 
Lag Model 

นายวนิพพล มหาอาชา โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

23-24  
พฤศจิกายน 2549 

 

กิจกรรม ช่ือนักศึกษา สถานที่ ระยะเวลา 

 ในตางประเทศ   

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ  2nd International Conference on Health, 
Environment and Development 

1. Self Reported Obstetric Care 
in Thailand: Do 
Communities Matter?  

Mr. Sharad Kumar Sharma Alexandria, Egypt 28-30 
พฤศจิกายน 2549 
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กิจกรรม ช่ือนักศึกษา สถานที่ ระยะเวลา 

 ในตางประเทศ   

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ).....ตอ 

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ International Conference on Emberging 
Population Issues in the Asia Pacific Region: Challenges for the 21st Century ดังตอไปนี้   

1. Event History Analysis on 
Fertility Intention and 
Subsequent Fertility 
Behaviors among Married 
Women in Rural Thailand 

Mrs. Hongxia Zhang  
 
 
 

Mumbai, India 
 
 
 

10-13 ธันวาคม 
2549 

 
 

2. Floating Labor Migration in 
Vietnam: Facts and 
Determinants from the 
Population Census 1999 
Data 

Mr. Tran Quang Lam Mumbai, India 10-13 ธันวาคม 
2549 

3. Ethnic Differences in 
Fertility and Related 
Factors in Uplands of 
Kanchanaburi, Thailand 

Mr. Jian Hu Mumbai, India 10-13 ธันวาคม 
2549 

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ 18th World Congress of World Association of 
Sexual Health   

1. Studies in Human 
Sexuality, Cross Cultural 
Sexuality and Ethics  

Mrs. Hongxia Zhang  Sydney, Australia 15-19 เมษายน 
2550 

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ 2rd Singapore Graduate Forum on Southeast Asia 
Studies 

1. Religious Differences in 
Child Mortality, Thailand 

Ms. Kwanchit Sasiwongsaroj Research Institute, 
National University of 
Singapore, Singapore 

26 – 28 
กรกฎาคม 2550 

 เสนอบทความวิชาการในการประชุม 8th International Congrress on AIDS in Asia and the Pacific 
(ICAAP) 

1. From Asexual to Sexual, 
Discourse and Sexual 
Agency of Single Chinese 
Women’s Sexuality 

Mrs. Hongxia Zhang Colombo, Sri Lanka 19 – 23 สิงหาคม 
2550 
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กิจกรรม ช่ือนักศึกษา สถานที่ ระยะเวลา 

 ในตางประเทศ    

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)   ...... (ตอ) 

 เสนอบทความวิชาการในการประชุม 7th INDEPTH Annual General and Scientific Meeting 

1. Moving out of Being the 
Poorest of the Poor: Does 
Gender of Household 
Heads Matter? 

 Ms. Malee Sunpuwan Nairobi,  
Kenya 

3 – 7 กันยายน 
2550 

 เสนอบทความวิชาการในการประชุม International Conference on Migration and Development 

1. Labour Migration and 
Elderly Living Arrangement 
Change in Kanchanaburi 
DSS, Thailand  

Mrs. Qin Min  Moscow,  
Russia 

13 – 15 กันยายน 
2550  

 

9.  มีเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” ของสถาบันฯ ทุกวันพุธ เวลา 12.30–13.30 
น. ซึ่งเปนเวทีหนึ่งท่ีใหโอกาสนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ไดพัฒนาทักษะ 
และประสบการณในการนําเสนอวิทยานิพนธและงานดานวิชาการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 

ลําดับที่ 
 

ช่ือนักศึกษา 
 

ช่ือเร่ือง 
 

วัน เดือน ป 

1 Mr. Wanippol Maha-archa Family Structure and Youth Life Quality 
in Kanchanaburi DSS, Thailand 

4 ตุลาคม 2549 

2 Mrs. Qin Min Effects of Out-migration on the ‘Left Behind’ 
Elderly Care in Kanchanaburi Province, 
Thailand 

11 ตุลาคม 2549 

3 Ms. Malee Sunpuwan Female Headship, Household Attribute 
and Its Socioeconomic Well-being: 
Evidence from Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System 

18 ตุลาคม 2549 

4 Mr. Teera Sindecharak Health Insurance System of Thai People 1 พฤศจิกายน 2549 

5 Mr. Tran Quang Lam Internal Labor Migration: Floating Labor 
Migration in Vietnam and Labor Migration 
in Kanchanaburi 

29 พฤศจิกายน 
2549 

6 Mr. Sharad Kumar Shama Assessing the Levels of and Contextual 
Influences on Self-Reported Obstetric 
Morbidity and Related Care Seeking 
Behaviour in Kanchanaburi, Thailand 

20 ธันวาคม 2549 

7 Mr. Jian Hu Differential Utilization of Health Care 
Services among Ethnic Groups in the 
Thailand-Myanmar Border: A Case 
Study of Kanchanaburi Province, 
Thailand 

27 ธันวาคม 2549 
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ลําดับที่  

ช่ือนักศึกษา 
 

ช่ือเร่ือง 
 

วัน เดือน ป 

8 Mrs. Hongxia Zhang The Effect of Reproductive Preference 
and Life Course Factors on 
Subsequent Fertility Behaviors: A 
Cohort Study among Married Women 
in Kanchanaburi Province, Thailand 

10 มกราคม 2550 

9 Mr. Ha Viet Hung The Impact of Rural – Urban 
Migration on Fertility in Vietnam 

17 มกราคม 2550 

10 Mrs. Nowrozy Kamar Jahan Early Transition to Motherhood: 
Evidence from Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System, 
Thailand 

7 กุมภาพันธ 2550 

11 - Mr. Raisul Haque 
- Ms. Dusita Pungsamrarn 
- Mr. Nyi Nyi 
- Ms. Khaing Khaing Soe, 
- Ms. Nucharee Srivirojana  
- Ms. Sunethra Perera 

Cross-border Migration in Thailand: 
Health, economic, politics, problems 
and challenges 

14 กุมภาพันธ 2550 

12 - น.ส.ณัฐกาญจน  สาสิงห 
 
- Ms.  Wimontip Musikaphan 
 

- ภาวะหนี้กับความอยูดีมีสุขของประชากร
ในจังหวัดกาญจนบุรี  

- Interactive Effect of Labor Force Age 
Out-Migration and Matrilocality on 
Elderly and Children’s Living 
Arrangement: Cross Sectional Data 
Analysis of Kanchanaburi DSS 

7 มีนาคม 2550 

13 Mr. Piyawat Katewongsa Consequences of Household Members 
Out – migration and Land Use: A Case 
Study of Nang Rong, Buriram Province  

21 มีนาคม 2550 

14 Mr. Teera Sindecharak Inequality and Health Insurance of 
Thai Population 

11เมษายน 2550 

15 Ms. Suthida Chuanwan Living Arrangements of Unmarried 
Elderly Women in Thailand 

18 เมษายน 2550 

16 Mrs. Hongxia Zhang Fertility Intentions and Subsequent 
Behaviors among Thai Married 
Women: The Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System, 
2000-2004 

23 พฤษภาคม 2550 

 17 Mrs. Saranya Sucharitakul Interrelationship between Poverty 
and Migration: Case Study of the 
Kanchanaburi Demographic  
Surveillance System 

31 พฤษภาคม 
2550 

18 Ms. Kwanchit Sasiwongsaroj Inequality in child mortality among 
ethnic groups in Thailand 

6 มิถุนายน 2550 
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ลําดับที่  

ช่ือนักศึกษา 
 

ช่ือเร่ือง 
 

วัน เดือน ป 

19 Mr. Keonakhone Houamboun A decomposition of fertility changes 
in Lao PDR 

13 มิถุนายน 2550 

20 Ms. Khemika Yamarat  Self Design to Sexual Relationship/ 
Cohabitation: A Case Study of 
College Students in Kanchanaburi 

24 กรกฎาคม 2550 

21 Ms. Sukanya Chongthawonsatid 
          

The relationship between Migration 
and Fertility Behavior: Evidence from 
Nang Rong District, Buriram Province, 
Thailand 

1 สิงหาคม 2550 

22 Ms. Wimontip Musikaphan Interactive Effect of Labor Force 
Age Out-Migration and Density of 
Living Locality on Elderly and 
Children’s Living Arrangement 

8 สิงหาคม 2550 

23 Mr. Wanippol Mahaarcha Family Structure and Youth Quality 
of Life in Kanchanaburi Province, 
Thailand 

15 สิงหาคม 2550 

24 Ms. Kattika Thanakwang A Causal Model of Social Network 
and Social Support Influencing on 
Healthy Aging among Thai Older 
Persons 

22 สิงหาคม 2550 

25 Mrs. Sunethra J. Perera Impact of International Labour 
Migration on Left – Behind 
Households in Sri Lanka 

29 สิงหาคม 2550 

26 Mrs. Hongxia Zhang Do Current Measurement Approaches 
Underestimate Levels of Unintended 
Pregnancy? Evidence from KDSS 
(2001-2004) 

5 กันยายน 2550 

 

10. อาจารยที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดปรึกษา
ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทําวิทยานิพนธอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 
รวมทั้งการติดตอผาน e-mail อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 

 

11. นักศึกษาที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเขารวมประชุม และเสนอ
บทความในการประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่  8 
ระหวางวันที่ 20 – 22 เมษายน  2550  ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช รีสอรท เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงเปนเวทีแลกเปลี่ยนและเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาได
เสนอความกาวหนาของงานวิจัย โดยมีอาจารยที่ไดรับทุนและอาจารยที่ปรึกษาเขารวม
ประชุมดวย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อนักศึกษา ชื่อผลงานวิทยานิพนธที่นําเสนอ 
ประธานกรรม 

การควบคุมวิทยานิพนธ 

 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 Ms. Nisaporn Wattanasupt   Accessibility and Contraceptive 
Use Dynamics among Married 
Women in Kanchanaburi 
Demographic Surveillance 
System 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี  

 

จํานวนนักศึกษาปงบประมาณ 2550  
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

1.1 สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
1.2 สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

  ในปงบประมาณ 2550 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีนักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ดังน้ีคือ 
 

 
ชื่อหลักสูตร 

นักศึกษา
ใหม 

นักศึกษา 
ที่กําลังเรียน 

นักศึกษา 
ที่กําลังทํา 
วิทยานิพนธ 

นักศึกษา
สําเร็จ 

การศึกษา 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

1.1  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 7 6 10 5 

1.2 สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

9 9 1 1 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 

8 8 19 4 

รวม 24 23 30 10 

 
 

 กิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 
  

 1. งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจําปงบประมาณ 2550 มีผูมารวมงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษา ดังน้ี 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร 
จํานวน 
นักศึกษา 

(คน) 
วันที่ สถานที่ 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

7 3 พฤษภาคม  
2550 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญ
พันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

9 3 พฤษภาคม  
2550 

" 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

8 3 พฤษภาคม  
2550 

" 

 

 2. งานแสดงความยินดีแกดุษฎีบัณฑิตใหมและมหาบัณฑิตใหม 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตใหมและมหาบัณฑิตใหม 
ดังน้ี 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร 
จํานวน 
นักศึกษา 

(คน) 
วันที่ สถานที่ 

 
1 
 
 

2 

มหาบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
5 
 
 

14 

 
4 กรกฎาคม 

2550 
 

4 กรกฎาคม 
2550 

 

 
สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม 
 

" 

 
3 

ดุษฎีบัณฑิต 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
4 

 
4 กรกฎาคม 

2550 

 
" 

 
 รายชื่อวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ 2550 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

1 การเขามาใชบริการสุขภาพของชาว
ญี่ปุนในประเทศไทย (UTILIZATION 
HEALTH SERVICES OF JAPANESE IN 
THAILAND) 

- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา 
- ผศ.ดร.ปงปอนด  รักอํานวยกิจ 
- นายแพทยวิโรจน  ต้ังเจริญเสถียร 

น.ส.โชติรส  ลอองบัว 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม....(ตอ) 

2 อิทธิพลของเงินสงกลับตอการศึกษา
ตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4:  
กรณีศึกษาอําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย (INFLUENCES OF 
REMITTANCES ON EDUCATIONAL 
CONTINUANCE TO MATTHAYOM 
4: A CASE STUDY OF NANG 
RONG DISTRICT, BURIRAM 
PROVINCE 

- รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี 
- รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
- ดร.เยาวลักษณ  ราชแพทยาคม 

น.ส.ธีรนุช  กอนแกว 

3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูบ
บุหรี่ของวัยรุนไทย ในพ้ืนที่เฝาระวัง
ทางประชากรกาญจนบุรี ระหวางป 
2546-2547 (THE FACTORS 
RELATED SMOKING OF THAI 
YOUTH IN KDSS DURING 2003-
2004) 

- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
- รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
- ผศ.ดร.อารีย  พรหมโม 
- รศ.ดร.จิตตินันท  เดชะคุปต 

น.ส.กมลชนก  ขําสุวรรณ 

4 ภาวะหนี้กับความอยูดีมีสุขของ
ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี 
(DEBT OBLIGATION AND THE 
SUBJECTIVE WELL-BEING: A 
CASE STUDY IN KANCHANABURI 
PROVINCE OF THAILAND 

- ผศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 
- ผศ.ดร.ปงปอนด  รักอํานวยกิจ 
- ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
- ผศ.ดร.สุจิตรา  ชํานิวิกยกรณ 

น.ส.ณัฐกาญจน  สาสิงห 

5 รูปแบบการใชจายเงินที่มีผลตอ
ความเพียงพอของรายไดของ
ผูสูงอายุจังหวัดอางทอง 
(PATTERNS OF EXPENDITURE 
AFFECTING INCOME ADEQUACY 
OF TE ELDERLY AT ANGTHONG 
PROVINCE) 

- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
- รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี 
- รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
- ดร.เยาวลักษณ  ราชแพทยาคม 

นายพงษศักดิ์  สกุลทักษิณ 

 สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS 
AFFECTING CONDOM USE AMONG 
MEN IN KANCHANABURI DSS. 

- Asst. Prof. Dr. Aree Prohmmo 
- Prof. Dr. Pramote Prasartkul 
- Asst. Prof. Dr. Pimonpan 

Isarabhakdee 
- Assoc. Prof. Dr. Chintana Watcharasin 

Ms. Chintana Aeksuk 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ 

ช่ือดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 INEQUALITY AND COMMUNITY 
PARTICIPATION IN EDUCATION 
MANAGEMENT 

- รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
- ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
- Assoc. Prof. Dr. Lindy B. 
Williams 

น.ส.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 

2 HOUSEHOLD PRODUCTION 
RESOURCES, POPULATION 
DYNAMICS AND LAND USE/LAND 
COVER CHANGE IN RURAL 
NORTHEAST VILLAGES, THAILAND 

- รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
- Prof. Dr. Ronald R. Rindfuss 
- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ     

จํารัสฤทธิรงค 

นายฐณัฐ  วงศสายเชื้อ 

3 INTERNAL LABOR MIGRATION: FROM 
FLOATING POPULATION IN VIETNAM 
TO TEMPORARY MIGRATION IN 
KANCHANABURI 

- อ.ดร.จอหน  ไบรอัน 
- ศ.ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
- รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

Mr. Tran Quang Lam 

4 ASSESSING THE LEVELS OF AND 
CONTEXUAL INFLUENCES ON SELF-
REPORTED OBSTETRIC MORBIDITY 
AND RELATED CARE SEEKING 
BEHAVIOR IN KANCHANABURI 
DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE 
SYSTEM, THAILAND 

- ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 
- รศ.ดร.ฟลิป เกสต 
- ผศ.ดร.ปงปอนด  รักอํานวยกิจ 
- รศ. ดร. สมศักดิ์ สุทัศนวรวุฒิ 

Mr. Sharad Kumar Sharma 
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สถาบันฯ มุงสรางสังคมโดยการใหการบริการวิชาการแกสังคม นําความรูที่ไดจากงานวิจัย
ตามความชํานาญของสถาบันฯ เก่ียวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
การแพทยสาธารณสุข การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุและโรคเอดส ออกเผยแพรในรูปแบบ
ตางๆ ใหแกประชาชนทั่วไป หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนี้ 

 

1. ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย ตํารา จดหมายขาวประชากร
และการพัฒนา วารสารประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Population 
Gazette) และแผนพับขอมูลทางประชากรและสังคม เอกสารและสิ่งตีพิมพของสถาบันฯ ไดจัดสงไป
ยังผูรับขาวสารตามบัญชีรายชื่อที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อจําแนกเปาหมายผูรับขาวสารตามประเภท
ของเอกสาร โดยโครงการเผยแพรขาวสารและการศึกษาดานประชากร รับผิดชอบดําเนินการเผยแพร 

2. จัดอบรมระยะสั้นทั้งหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณาจารยของสถาบันฯ เปนอาจารยพิเศษ และเปนวิทยากรบรรยายพิเศษทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
4. คณาจารยของสถาบันฯ เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดาน

ประชากรและสังคม รวมทั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
5. จัดการเยี่ยมชมและดูงานดานการวิจัย การเรียนการสอน อบรมและการบริการแก

สังคมจากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
6. จัดประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
7. การเขารวมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
8. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” 
9. จัดนิทรรศการดานประชากรและสังคม 
10. เผยแพรความรูดานประชากรและสังคมทางสื่อมวลชน 
11. เผยแพรขอมูลทางดานประชากรและสังคมทาง Website ของสถาบันฯ 
12. ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
 

ดังมีรายละเอียดผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ดังน้ี 
1.  เผยแพรขาวสาร ขอมูลและผลการวิจัยทางประชากรและสังคม ที ่เป น

ประโยชนตอสาธารณชนอยางตอเน่ืองตลอดมา โดยการพิมพเผยแพรออกมาในรูปเอกสารงานวิจัย 
ตํารา วารสาร จดหมายขาว แผนพับ  อีกทั้งเผยแพรผานทางสื่อมวลชน Website และสถาบันฯ เปน
หนวยงานเดียวที่ทําการคํานวณเพื่อคาดประมาณประชากรในปจจุบันและในอนาคต ใหแกหนวยงาน
ระดับนโยบายของในประเทศไทย 

 

เอกสารของสถาบันฯ ที่ผลิตประจําป ไดแก จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา วารสาร
ประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Population Gazette) ตํารา  และ
แผนพับขอมูลทางประชากรและสังคม เอกสารและสิ่งตีพิมพของสถาบันฯ ไดจัดสงไปยังผูรับ
ขาวสารในบัญชีรายชื่อที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อจําแนกเปาหมายผูรับขาวสาร ตามประเภทของ
เอกสาร 
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1.1  ผลิตและเผยแพรรายงานผลการวิจัยและเอกสารหนังสือ ตํารา 
 

ลําดับ 
ที่ 

 

เรื่อง / คณะวิจัย / ผูเขียน 

เอกสารทาง
วิชาการ
หมายเลข 

 

จํานวน 
( เลม) 

 รายงานการวิจัย   

1 รายงานการวิจัยเรื่อง “ความเหมือนที่แตกตาง : ภูมิหลัง เครือขาย
ทางสังคม และการยายถิ่นของมุสลิมในกาญจนบุรี” 

 

- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

319 500 

2 รายงานการวิจัยเรื่อง “ขอมูลพ้ืนฐานเชิงพฤติกรรมโครงการสงเสริม
การสรางพฤติกรรมปองกันเอดสในกลุมลูกเรือประมงไทยในจังหวัด
สงขลาและสมุทรสาคร” 

 

- ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

320 เปนรูปแบบ 
อีเล็คโทรนิกส

ไฟล 
 

3 รายงานการวิจัยเรื่อง “Behavior Change Communication and 
Strengthening of STI and VCT Services for Thai Seafarers” 

 

- ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

321 เปนรูปแบบ 
อีเล็คโทรนิกส

ไฟล 
 

4 รายงานการวิจัยเรื่อง “นโยบายควบคุมวัณโรคในประเทศไทย :  
การวิเคราะหเชิงแนวคิดประชาสังคม” 

- รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

322 500 

5 รายงานการวิจัยเรื่อง “Adolescent Migrants and Reproductive 
Health in the Greater Mekong Sub-Region : Are they Equipped 
to Protect Themselves Against Reproductive Health Risks? 
Challenges for Thai State’s Policy on The Health and Human 
Rights of Migrant” 
 

- รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
- รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร 
- นางสุภาณี  ปลื้มเจริญ 
- นางจิรกิต  บุญชัยวัฒนา 

323 500 

6 รายงานการวิจัยเรื่อง “การใชทุนทางสังคมเพื่อความเปนอยูที่ดีของ
เด็กและเยาวชน” 
 

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
- รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
- น.ส.กมลชนก  ขําสุวรรณ 

- สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

- น.ส.สุกัญญา  เวชศิลป 
- น.ส.นันทมนัส  สังขพิทักษ 
- น.ส.ปยฉัตร  กลิ่นสุวรรณ 

- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- รศ.ดร.จิตตินันท  เดชะคุปต 

324 200 
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ลําดับ 
ที่ 

 

เรื่อง / คณะวิจัย / ผูเขียน เอกสารทาง
วิชาการหมายเลข 

 

จํานวน 
( เลม) 

 รายงานการวิจัย... (ตอ)   

7 รายงานการวิจัยเรื่อง “Report of Round 5 Census (2004)” 
Kanchanaburi Project, Institute for Population and Social 
Research, Mahidol University 

- Assoc. Prof. Dr.Sureeporn Punpuing 
- Ms. Supanee Pleumcharoen 
- Assoc. Prof. Dr.Chanya Sethaput 
- Assit. Prof. Dr.Aree Jampaklay 
- Assit. Prof. Dr. Rossarin Gray 
- Dr. Philip Guest 
- Assoc. Prof. Dr.Varachai Thongthai 
- Assit. Prof. Dr.Patama Vapattanawong 
- Assoc. Prof. Dr.Uraiwan Kanungsukkasem 
- Assoc. Prof. Dr.Kusol Soonthorndhada 

325 500 

8 รายงานการวิจัยเรื่อง “สุขภาพคนไทย 2550 “หอมกลิ่นลําดวน” 
เตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุ” 

- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา 
- รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
- รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
- อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 
- นางกุลวีณ  ศิริรัตนมงคล 
- น.ส.หทัยรัตน  เสียงดัง 
- น.ส.สุภรต  จรัสสิทธ์ิ 

326 10,000 

9 รายงานการวิจัยเรื่อง “รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส
และอนามัยเจริญพันธุในกลุมแรงงานขามชาติ” 

- รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล และคณะ 

327 890 

10 รายงานการวิจัยเรื่อง “แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็ก
ยากจนและเด็กดอยโอกาส 3 ป (พ.ศ.2550-2552)” 

- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา 
- ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
- รศ.ดร.สมพงษ  จิตระดับ 
- ผศ.อัญมณี  บูรณกานนท 
- น.ส.สุภรต  จรัสสิทธิ์ 

328 500 

11 รายงานการวิจัยเรื่อง “Thai Health 2007 The Scent of the 
Lamduan Flower: Preparing for an Aging Society” 

- Assoc.Prof. Dr.Churnrurthai Kanchanachitra 
- Assoc.Prof. Dr.Chai Podhisita 
- Assoc.Prof. Dr.Kritaya Archavanitkul 
- Lect. Dr.Umaporn Pattarawanich 
- Ms. Kullaee Siriratmongkhon 
- Ms. Parnnachat Seangdung 
- Ms. Suporn Jarassit  

329 10,000 
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ลําดับ 
ที่ 

 

เรื่อง / คณะวิจัย / ผูเขียน เอกสารทาง
วิชาการหมายเลข 

จํานวน 
( เลม) 

 รายงานการวิจัย... (ตอ)   

12 รายงานการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบในประเทศไทย การสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่
ระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ.2549)” 

- รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี 
- รศ.ดร.ฟลิป เกสต 
- ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ 
- รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี 
- รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ 
- นางปริยา เกนโรจน 

330 500 

13 รายงานการวิจัยเรื่อง “ประชากรและสังคม 2550 เรื่อง  
“นคราภิวัตนและวิถีชีวิตเมือง” 

- รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย และรศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
(บรรณาธิการ) 

331 1,500 

14 รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะของการแพร
ระบาดยาเสพติดเพ่ือการเฝาระวังในสถานประกอบการขนาด
เล็กในประเทศไทย” 

- ผศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 

333 300 

15 รายงานการวิจัยเรื่อง “ที่นี่... เสรีธรรม” 
- ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
- นางสุภาณี  ปล้ืมเจริญ 
- น.ส.เรวดี  สุวรรณนพ 

334 200 

 ตําราและเอกสารทางวิชาการ   

16 เอกสารทางวิชาการ เรื่อง หลากหลายมิติแหงความอยูดีมีสุข
ของคนไทย 

- ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา 
- รศ.ดร.อนุชาติ  พวงสําลี 

337 1,000 

 

1.2  ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ 
ลําดับ 
ที่ 

 

ผลิตและเผยแพรเอกสาร 
 

รวมทั้งหมด 
จํานวน/เลม/ป 

1 จดหมายขาวประชากรและการพัฒนาปที่ 27 ฉบับที่ 1-6 ปละ 6 ฉบับ 
        - ฉบับที่ 1 ฉบับละ 12,000 เลม    - ฉบับที่ 2-6  ฉบับละ 11,500 เลม 

69,500  

2 สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล “Mahidol Population Gazette” ปที่ 16 
- ฉบับปที่ 16 มกราคม 2550  ฉบับภาษาไทย จํานวน 1,500 ฉบับ 

         และฉบับภาษาอังกฤษ  จํานวน 500 ฉบับ                                                

2,000  

3 วารสารประชากรและสังคม “Journal of Population and Social Studies” (2 ฉบับ/ป) 
- ปที่ 15 ฉบับที่ 2 มกราคม 2550   จํานวน 500 เลม  
- ปที่ 16 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2550  จํานวน 500 เลม   

1,000 
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 2. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานการวิจัยทางประชากรและสังคม ท้ังหลักสูตร
ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเนื่องทุกป ทั้งน้ีเพื่อเปนการบริการทางวิชาการใหแกสังคม ชุมชน 
ประชาชนผูสนใจและผูที่ทํางานเกี่ยวของกันกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

2.1   การจัดอบรมระยะสั้นท้ังหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติ  
  

2.1.1 การจัดอบรมระยะสั้น (หลักสูตรระดับชาติ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อเรื่อง / แหลงทุน 
การจัดอบรม 

ผูเขาอบรม วัน 
เดือน ป 

จํานวน 
(คน) 

สถานที่ 

1 การอบรมระยะสั้น หลักสูตร
การศึกษาวิจัยทางประชากรและ
สังคม รุนที่ 31 ประจําป 2549 
เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"  
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผู
เขารับการอบรมได เ พ่ิมพูน
ความรูทักษะ และมีศักยภาพ 
ทางดานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และสามารถนําไปประยุกต 
ใชในการปฏิบัติงานใน 
หนวยงานของตนเองได / 

- เงินรายไดสถาบันฯ 
- คาลงทะเบียนจาก      
ผูเขารับการอบรม 

- ธ.ก.ส. สาขาทับคลอ พิจิตร 
- ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช 
- ม.ราชภัฎยะลา 
- ม.ราชภัฎลําปาง 
- ม.ราชภัฎสุรินทร 
- ม.ราชภัฎอุดรธานี 
- ม.ราชภัฎอุบลฯ 
- รพ.พระนครศรีอยุธยา 
- รพ.ลพบุรี 
- รพ.โพธาราม 
- สํานักอนามัย กรุงเทพฯ 
- โรงเรียนจตุรมิตรฯ 
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ  
เพชรบูรณ 

- โรงเรียนบานปาแดง เขาคอ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรฯ 
- สนง.สาธารณสุข อ.หวานใหญ 
- สนง.สาธารณสุข จ.นครราชสีมา 
- สถานีอนามัยบานหวานใหญ 
- ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 1 
- สนง.พัฒนาชุมชน อ.บานลาด 
- สนง.อธิการบดี ม.มหิดล 
- สํานักโรคติดตอทั่วไป 
- สถาบันวิจัยประชากรฯ 

9-18 
ตุลาคม 
2549 

31 สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

2 อบรมแกนนําวิทยากร ภายใต
โครงการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัย
แนวทางพระบรมราโชวาท เรื่อง 
คุณธรรม 4 ประการ เปน
พ้ืนฐานในการเรียนรูสูวิถี 
“เศรษฐกิจพอเพียง”  

- โรงเรียนวัดนอยนพคุณ  
- โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง       
- ชุมชนรวมใจพัฒนา  
- โรงเรียนรวมใจประสิทธ์ิ       
- โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย
- โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน  
- โรงเรียนเทคโนโลยี ภาคตะวันออก  
 

8-11 
ธันวาคม 

2549 

46 แสนปาลม 
เทรนนิ่งโฮม 
อ.กําแพงแสน 
จ.นครปฐม 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อเรื่อง / แหลงทุน 
การจัดอบรม 

ผูเขาอบรม วัน 
เดือน ป 

จํานวน 
(คน) 

สถานที่ 

 วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมใหแกแกนนํา
วิทยากร 
เพ่ือนํากระบวนการที่ไดรับการพัฒนา
แลวไปขยายการเรียนรูสูวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุมเปาหมายตางๆ พรอม
ทั้งสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสม/ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม    
(ศูนยคุณธรรม)  สํานักนายกรัฐมนตรี 

- โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยชางทองหลวง 
วิทยาเขตศาลายา 

-  ชุมชนหมูบานหนองบานเกา 
ม.7  ต.บานเกา อ. เมือง  

   จ.กาญจนบุรี 
-   ชุมชนหมูบานบานประตูดาน 

ม.14 ต.บานเกา อ.เมือง 
    จ.กาญจนบุรี 

   

3 โครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเพิ่มสมรรถภาพและ
ศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัด
กาญจนบุรี”  
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารวม
อบรมมีโอกาสพิเศษไดเรียนรูทั้งภาค
หลักการ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคปฏิบัติ สามารถใชโปรแกรม
สําเร็จรูปที่ทางโครงการอบรมและวิจัย
เชิงปฏิบัติการ  “เรื่องการเพิ่ม
สมรรถภาพและศักยภาพการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ในจังหวัดกาญจนบุรี” พัฒนาขึ้นมาได 
อยางถูกตอง รวดเร็ว สามารถทราบ
และตรวจสอบสถานภาพตางๆ ของ
กองทุน เชน รายชื่อสมาชิกกองทุน 
จําแนกตามประเภทของการมีสวน
รวมในกองทุน รายชื่อคณะกรรมการ
กองทุน การเงิน/การบัญชี และการ
หมุนเวียนเงินทุนในวันเวลาใดเวลา
หนึ่งที่ตองการไดอยางจริงจัง เพ่ือให
ผูเขารวมประชุมจากการทุกกองทุนมี
โอกาสใชคอมพิวเตอรฝกปฏิบัติได
อยางทั่วถึงและจริงจัง ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรหนึ่งในการลดระดับความ
ยากจน/ The Wellcome Trust 

ผูเขารวมประชุมมาจาก 100 
กองทุน ที่เปนกองทุนตัวอยาง
ของโครงการอบรมและวิจัย
เชิงปฏิบัติการฯ : ประธาน  
รองประธาน  เลขานุการ  
หรัญญิก บัญชี ปฏิคม  
ประธานที่ปรึกษา กรรมการ  
ผูชวยเลขานุการ ผูชวย-
เหรัญญิก ผูตรวจสอบบัญชี  
นิติกร  

 
สมาชิกกองทุนจากอําเภอ : 

 - เมือง  
 - ทามวง 
 - พนมทวน 
 - ทามะกา 
 - ทองผาภูมิ 
 - บอพลอย 
 - หนองปรือ 
 - ไทรโยค 
 - เลาขวัญ 
 - ศรีสวัสด์ิ 
 - ดานมะขามเตี้ย 
 - หวยกระเจา 

 

5 รุน  
ระหวาง
วันที่  
19-23  
ธันวาคม 

2549 
 

154 โรงแรม      
ริเวอรแคว 
ถ.แสงชูโต 
อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อเรื่อง / แหลงทุน 
การจัดอบรม 

ผูเขาอบรม วัน 
เดือน ป 

จํานวน 
(คน) 

สถานที่ 

4 หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากร
และสังคม รุนที่ 32 ประจําป 2550   
เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูเขา
อบรมไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะและมี
ศั กยภาพทางด านการวิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ และสามารถนําไป
ประยุกต ใช ในการปฏิ บั ติงานใน
หนวยงานของตนได /  
  
- เงินรายไดสถาบันฯ 

 - คาลงทะเบียนจากผูเขารับการอบรม 

ผูเขารับการอบรมจาก : 
- บริษัท / ผูสนใจทั่วไป 
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- สนง.เลขาธิการคุรุสภา 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด 
  กาญจนบุรี 
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
นครพนม 

- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี  

- ม.เกษตรศาสตร บางเขน 
-  ม.ขอนแกน 
- โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแกน 
- ม.ราชภัฏจันทรเกษม 
- ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
- ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
- สํานักการแพทย กทม. 
- สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทยทหาร 

- ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ 

- โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
- โรงพยาบาลชัยภูมิ 
- โรงพยาบาลมหาราชราชสีมา 
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
- วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลาจันทบุรี 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สวรรคประชารักษ 

- วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี   
พุทธชินราช 

- วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 
- สถานีอนามัยสมสะอาด ยโสธร 
 

19-28 
มีนาคม 
2550 

37 สถาบันวิจัย
ประชากร
และสังคม 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อเรื่อง / แหลงทุน 
การจัดอบรม 

ผูเขาอบรม วัน เดือน 
ป 

จํานวน 
(คน) 

สถานที่ 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห
ขอมูลและจัดทํารายงาน (Data Analysis 
and Reporting)” 
 

วัตถุประสงค :  
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการ
วิเคราะห การนําเสนอขอมูล/ตัวช้ีวัด 
ตลอดจนการจัดทํารายงาน 

2. นําความรูที่ไดไปใชในการประเมิน
สถานการณ หรือสรุปประเด็นที่สําคัญ
ทางดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
ทั้งในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด 

3. เปนการตอยอดองคความรู และ
เช่ือมโยงความรูตางๆ ที่ไดรับจาก
โครงการ TPD Info 

4. เปนการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ
ใหแกขาราชการ/พนักงานของ
สํานักงานสถิติแหงชาติทั้งสวนกลาง
และภูมิภาค รวมทั้งสามารถให
คําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานอื่นๆ 
ได /สํานักงานสถิติแหงชาติ 

-  บุคลากรระดับเจาหนาที่ 
ผูอบรมของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

-  สํานักสถิติพยากรณ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

30 เมษายน  
–  

4 พฤษภาคม 
2550 

24 สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพในการเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการ”          
จํานวน 2 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ 1:  Academic Writing Skills  
หลักสูตรที่ 2:  Writeshop  
ผูเขาอบรมรุนที่ 2 ตองผานการอบรม
หลักสูตรที่ 1  
 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ
ไทยรุนใหมในการเขียนงานวิจัย ให
สามารถตีพิมพในวารสารที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานนักวิชาการไทย 
ไปสูเวทีโลก ซึ่งจะนําไปสูการสราง
เครือขายความรวมมือตางๆ ในอนาคต/ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง-
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

ผูเขาอบรมที่ทํางานวิจัยในสาขา
สังคมศาสตร สาธารณสุขศาสตร 
และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
งานวิจัยดานสุขภาพ: 
- วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 
- สภากาชาดไทย 
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- คณะพยาบาลศาสตร 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณะพยาบาลศาสตร  
  มหาวิทยาลัยสยาม 
- คณะสาธารณสุขศาสตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- คณะสาธารณสุขศาสตร 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร - 
  การแพทย จุฬาฯ 
- เทศบาลชุมพลบุรี 
- คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หลักสูตรที่ 
1: 23-27 
กรกฎาคม 

2550 
 

หลักสูตรที่ 
2:  8-19 
ตุลาคม 
2550 

 

15 
 
 
 
 
9 
 

โรงแรม 
โรสการเดนท 
สวนสามพราน 
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2.1.2 การจัดอบรมระยะสั้น (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือเร่ือง / แหลงทุน        
การจัดอบรม 

ประเทศ 
ผูเขาอบรม 

รวมจํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

 
วัน เดือน ป 

 
สถานที่ 

1 Regional Workshop on 
“Monitoring and Evaluation of 
Population, Health and Nutrition 
Programs” 

 

Objectives: 
1. To understand the basic 

concepts and practical 
approaches for perfor-mance 
monitoring and evaluation  

2. To learn the tools and 
techniques used specifi-cally 
to monitor and evaluate 
population health and 
nutrition programs 

3. To gain hands-on experience 
in designing monitoring and 
evaluation plans / MEASURE,  
U.S.A. 

- Bangladesh 
- Bahamas 
- Belize 
- Cambodia 
- China 
- Lao PDR. 
- Myanmar 
- Nepal 
- Russia 
- St.Lucia 
- Sierra Leone 
- Sri Lanka 
- Yemen 
 

19 30 ตุลาคม –  
17 พฤศจิกายน 

2549 

โรงแรม 
รอยัลเบญจา 

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

2 Training on Health Statistics 
and Health Management  
& Information System  

 

Objectives:  To gain knolwdge 
concerning health statistics 
and health management & 
Information System / WHO 

Korea 4 27 พฤศจิกายน – 
22 ธันวาคม 

2549 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

3 Attach Program หลักสูตรศิลปศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร 
และอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตร
นานาชาติ)  จัดอบรมระยะสั้นวิชาตางๆ  
ดังนี้  
1) วิชา Research Methods  
 

Objectives:  To familiarize students 
with the art and science of social 
research methodology.  Standard 
techniques in the quantitative and 
qualitative approaches will be 
introduced with special reference to 
population and reproductive health 
research / UNFPA, Mongolia 

 
 
 
 
 
 

Mongolia 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

9 มกราคม – 
2 มีนาคม 2550 

 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือเร่ือง / แหลงทุน        
การจัดอบรม 

ประเทศ 
ผูเขาอบรม 

รวมจํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

 
วัน เดือน ป 

 
สถานที่ 

 2)  วิชา Monitoring and Evaluation 
of Population and Reproductive 
Health Programs  

 

Objectives: To learn the basic 
concepts of monitoring and 
evaluation of population and 
reproductive health programs. 
The designs of program 
monitoring and evaluation are 
explained with examples drawn 
from the Thai and international 
literature.  Statistical methods for 
program monitoring and 
evaluation are also include. / 
EPHA-CDC Project / Ethiopian 
Public Health Association 

Ethiopia 1 12 มีนาคม – 
11 พฤษภาคม 

2550 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

4 Training on Sexual Health 
Promotion and Family Approach 
 

Objectives: 
- Sharing and exchanging the 

knowledge and experiences of 
sexual health promotion focus to 
family approach and innovative 
sex education in context of cultural 
differences 

- Gaining communication skills and 
practical implementation of sexual 
health promotion focus to family 
approach and innovative sex 
education 

-  Equipping participants with tools 
and skills for planning, 
implementing and monitoring 
programms for the sexual health 
promotion focus to family 
approach and innovative sex 
education programmes 

-  Providing models for sexual 
health promotion focusing to 
family approach and sex 
education strategies based on 
“best practices” drawn from 
Thailand experiences / WHO 

India 6 4-29 มิถุนายน 
2550 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือเร่ือง / แหลงทุน        
การจัดอบรม 

ประเทศ 
ผูเขาอบรม 

รวมจํานวน 
ผูเขาอบรม 

(คน) 

 
วัน เดือน ป 

 
สถานที่ 

5 Regional Workshop Monitoring 
and Evaluation of HIV/AIDS 
Programs/ 
 

Objectives: 
-  To identify decisions related 

to HIV/AIDS programs that 
can be informed by M&E 
information; 

-  To formulate questions that 
need to be answered in order 
to make informed decisions; 

-  To understand and construct 
frameworks for concept-
tualizing the factors the 
influence the success of 
programs in reaching their 
goals and logically explaining 
how program activities 
contribute to its objectives;  

-  To develop realistic and 
targeted goals and 
objectives; 

-  To understand and be able to 
select indicators appropriate 
for a given country; 

-  To understand information 
systems and the flow of data; 

-  To disseminate and use M&E 
information strategically; 

-  To understand how to 
develop/operationalize/ 
implement M&E Plans; 

-  To understand current M&E 
tools designed to improve 
HIV M&E systems 
/MEASURE Evaluation, the 
Carolina Population Center, 
University of North Carolina 

- Australia 
- ambodia 
- China 
- India 
- Indonesia 
- Nepal 
- Papua New 
Guinea 

- Vietnam 

30 16-27 
กรกฎาคม 

2550 

โรงแรม 
รอยัลเบญจา 

สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
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at Chapel Hill, USA. 

 3. สถาบันฯ ใหบริการดานคําแนะนําและขอปรึกษาทางวิชาการดานประชากร
และอนามัยเจริญพันธุ ใหบริการสอนและบรรยายพิเศษ แกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ตางประเทศ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

3.1   เปนอาจารยพิเศษ และเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในประเทศ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

1 รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต วิทยากรบรรยายเรื่อง "Thai 
Sexual Behaviour"  ในการจัด
อบรม "การใหการปรึกษาปญหา
ทางเพศ"  
 
จํานวน 80 คน 

11 ตุลาคม 
2549 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรบรรยายกลุมพิจารณา
ยุทธศาสตรสาธารณสุขแรงงาน- 
ตางดาว  
 
จํานวน 150 คน 

12 ตุลาคม 
2549 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
กรุงเทพฯ 

3 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรเรื่อง "ความสําคัญและ
ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ" 
และ "การกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย"  
จํานวน 70 คน 

16 ตุลาคม 
2549 

จัดโดย 
ศูนยศึกษาและฝกอบรมการ
วิจัย / โรงแรมอลิซาเบธ 
กรุงเทพฯ 

4 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรบรรยาย เรื่อง "โครงการ
เขาถึงการรักษาในกลุมแรงงาน 
ขามชาติ"  
จํานวน 150 คน 

21 ตุลาคม 
2549 

จัดโดย 
องคการหมอไรพรมแดน / 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  

5 ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) วิชา ADPM 
612 HEALTH ECONOMIS เรื่อง 
“Economic Analysis in Health Care”  
จํานวน 10 คน 

27 ตุลาคม 
2549 

จัดโดย 
งานบริการการศึกษา 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล / สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผูวิจารณบทความวิจัยในกลุมหัวขอ 
เปดมุมมองปญหาสังคมไทย :  
จากประเด็นสวนตัวสูประเด็น
สาธารณะ 
 

จํานวน 80 คน 

8 
พฤศจิกายน 

2549 

จัดโดย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

7 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรในการประชุมวิชาการ
ประจําป 2549  
 
 
จํานวน 150 คน 

14 
พฤศจิกายน 

2549 

จัดโดย 
ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศ
ไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) / 
โรงแรม   แอมบาสเดอร กทม. 

8 ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)   
วิชา ADPM 612 HEALTH 
ECONOMICS  เรื่อง “Measuring 
Benefits in Economic Evaluation  
 

จํานวน 10 คน 

24 
พฤศจิกายน 

2549 

จัดโดย 
งานบริการการศึกษา สํานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล / สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวทางการสรางสุขภาพบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายพันธมิตรสรางสุขภาพ  
 
จํานวน 120 คน 

20-21 
พฤศจิกายน 

2549 

จัดโดย 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี /  
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

10 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การขนยาย
แรงงานขามแดนในอุษาคเนย"  
 
จํานวน 150 คน 

23 
พฤศจิกายน 

2549 

จัดโดย 
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร / โรงแรม
เซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม 

11 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักการเขียนโครงรางงานวิจัย 
ครั้งที่ 1  
 
จํานวน 75 คน 

27 
พฤศจิกายน 

2549 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการอบรมโครงการ "การ
วิจัยเชิงคุณภาพ" หัวขอ "วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ"  
 
จํานวน 40 คน 

12 ธันวาคม 
2549 

จัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี / มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

13 ผศ.ดร.รศรินทร เกรย อาจารยพิเศษหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
(ไทยและนานาชาติ) วิชา PHST 
605 Population, Health and 
Community Health Service 
Development ในหัวขอเรื่อง Life 
table: basic tool in measure-ing 
population health   
จํานวน 14 คน 

12 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล /  คณะ
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย  
 
จํานวน 75 คน 

14-15 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา / สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

15 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล วิทยากรผูวิจารณการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง "สังคมเสี่ยง:  
ปญหาความยากจนและ
สาธารณสุข"  
 
จํานวน 820 คน 

15 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
สภาวิจัยแหงชาติ สาขา
สังคมวิทยา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ /  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ 

16 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรผูวิจารณการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง 
- การขามพรมแดนวัฒนธรรม    
จํานวน 820 คน 

- สังคมวิทยากาวขามพรมแดน
อยางไร  

   จํานวน 820 คน 

15 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
สภาวิจัยแหงชาติ สาขา
สังคมวิทยา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ /  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ 

17 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล วิทยากรผูวิจารณการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง "ศิลปะทองถิ่น  
ศิลปะขามแดน"   
 
จํานวน 820 คน 

16 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
สภาวิจัยแหงชาติ สาขา
สังคมวิทยา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ /  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
คอนเวนชั่น  กรุงเทพ 

18 รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญา
เอก สาขาวิชาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2549 วิชา SHSS 560   Special 
Topics Seminar in Criminology 
and Society เรื่อง Qualitative  
Research   
จํานวน 25 คน 

19 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล / คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

19 ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก วิทยากรอบรมทีมวิทยากร
กระบวนการเพื่อเปนวิทยากรไป
ดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย 
อําเภอละ 1 ตําบล  
 
จํานวน 200 คน 

25-27 
ธันวาคม 

2549 

จัดโดย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม / โรงแรมแมน้ําโขง
แกรนดวิว จังหวัดนครพนม 
 

20 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา วิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัย
เชิงคุณภาพและการพัฒนาองค
ความรูทางการพยาบาล  
 
จํานวน 150 คน 

7 มกราคม 
2550 

จัดโดย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ /วิทยาเขตยศเส 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรติ   

21 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เขารวมเวทีนโยบายสาธารณะ  
“ความรุนแรงในโรงเรียน”  
 
จํานวน 300 คน 

10 
มกราคม 

2550 

จัดโดย 
โครงการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ (มสช.) / สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ 

22 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรฝกอบรมการทําแผน
ขบวนจังหวัด/กลุมจังหวัดและ 
การติดตามประเมินผล หัวขอ
เรื่อง "แนวทางการติดตาม
ประเมินผลแบบมีสวนรวม"  
 

จํานวน 150 คน 

12 
มกราคม 

2550 

จัดโดย 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
กรุงเทพมหานคร / โรงแรม
แมน้ําริเวอรไซด 
กรุงเทพมหานคร 

23 นายเกรียงศักด์ิ โรจนคุรีเสถียร วิทยากรบรรยายพิเศษวิชา พช.
615 การจัดการในงานพัฒนา
ชุมชน เรื่อง "การจัดการงาน
พัฒนาชุมชนดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การแสวงหาการมี
สวนรวม"  
 

จํานวน 25 คน 

14 
มกราคม 

2550 

จัดโดย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  
ม.ธรรมศาสตร /  อุทยาน
การเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยพัทยา จังหวัดชลบุรี 

24 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

อาจารยพิเศษหลักสูตรวิทยา- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2549 วิชา พศ 777 
ทางระบาดวิทยาคลินิก เรื่อง 
Analyzing data (1) หัวขอ 
Content analysis  
จํานวน 10 คน  

17 
มกราคม 

2550 

จัดโดย 
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร / 
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

31 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรและเขารวมประชุมปฏิบัติ 
การพัฒนาระบบและเครื่องมือการ 
เฝาระวังพฤติกรรม โรคไขหวัดนก  
จํานวน 150 คน 

30-31 
มกราคม 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / โรงแรม
บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

32 รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย สถาบัน
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล   
วิชา CFED 513 วิทยาระเบียบวิธี
วิจัยทางพัฒนาการมนุษย เรื่องการ
วิจัยเชิงปริมาณ:การกําหนดประชากร 
เปาหมาย และการสุมตัวอยาง"  
จํานวน 6 คน 

30 มกราคม 
2550 

จัดโดย 
งานบริการการศึกษา 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล /สถาบัน
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

33 นายเกรียงศักด์ิ โรจนคุรีเสถียร  วิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการ
งานพัฒนาชุมชนดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน" 
ใหกับนักศึกษาปริญญาโท   
จํานวน 25 คน 

31 มกราคม 
2550 

จัดโดย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  
ม.ธรรมศาสตร / คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

34 รศ.ดร.กฤตยา อาวชนิจกุล ผูดําเนินรายการในชวงเวทีอภิปราย
ดังนี้ 

-  เวทีปฐมบทวาดวยเรื่องผูหญิง 
ความเปนแม เทคโนโลยี และ
จริยธรรม 

-  เวทีสานเสวนา “จุดบรรจบของ
ผูหญิง ความเปนแม และ
เทคโนโลยีสรางลูก”  

   จํานวน 250 คน 

1 กุมภาพันธ 
2550 

จัดโดย 
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่อง
สุขภาพผูหญิง / โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ  

35 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษา
กระบวนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน 150 คน 

6-7 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข /จังหวัด
เชียงราย 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

36 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
แอ็ตติกจ 

อาจารยพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
การแพทย และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย ในภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2549 วิชา พศ 777 ทาง
ระบาดวิทยาคลินิก เรื่อง Analyzing 
data (2) หัวขอ Descriptive, Emic 
view, Reducing bias, Writing skill  
และ Drills for students  
จํานวน 10 คน 

7 กุมภาพันธ 
2550 

จัดโดย 
คณะแพทยศาสตร  
ม.ธรรมศาสตร / คณะ
แพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
 

37 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถอดบทเรียนการดําเนินโครงการ 
“กลับถึงบานปลอดภัย หมออนามัย
ลดอุบัติเหตุ” เทศกาลปใหม 2550 
จํานวน 200 คน 

7-8 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
สมาคมหมออนามัย / โรงแรม
โกลเดน ดรากอน จ.นนทบุรี 

38 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษากระบวนการ
สนับสนุนการดําเนินงานชมรมสราง
สุขภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
จํานวน 150 คน 

9 กุมภาพันธ 
2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
กรุงเทพมหานคร 

39 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรอภิปรายเรื่อง "ปญหาการ
แทงที่ไมปลอดภัย: มุมมองและ
ผลกระทบดานสุขภาพ และกฎหมาย"  
 
จํานวน 60 คน 

12 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
กองอนามัยการเจริญพันธุ 
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข / โรงแรมโฆษะ  
จังหวัดขอนแกน 

40 รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ: แนวคิดและประสบการณ" 
ใหแกนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต  
จํานวน 74 คน 

12 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
คณะพยาบาลศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 
คณะพยาบาลศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

41 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษา
กระบวนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบน
พ้ืนฐาน เศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน 150 คน 

13-14 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข /  
จังหวัดนครพนม 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

42 1) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

2) รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร 
3) ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

วิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติ
ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  หลักสูตร
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  
จํานวน 80 คน 

13-15 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช /อาคารสัมมนา 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช 

43 รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย สถาบัน
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิชา CFED 513 วิทยาระเบียบวิธี
วิจัยทางพัฒนาการมนุษย เรื่อง 
การวิจัยเชิงปริมาณ: การ
ประมวลผลขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการแปลความหมาย
ของขอมูลเชิงปริมาณ  
จํานวน 6 คน 

13 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
งานบริการการศึกษา 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัย มหิดล 

44 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษากระบวนการ
สนับสนุนการดําเนินงานชมรม 
สรางสุขภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
จํานวน 150 คน 

16 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข /
กรุงเทพมหานคร 

45 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรและรวมเสวนา เรื่อง "ราง
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... กับ
สังคมไทย: ประโยชนสาธารณะ 
เสรีภาพทางวิชาการ และสิทธิใน
ความเปนสวนตัว"  
จํานวน 50 คน 

20 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / อาคารวิศิษฐ 
ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

46 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษากระบวนการ
สนับสนุนการดําเนินงานชมรมสราง
สุขภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน 150 คน 

20-21 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
จังหวัดกระบี่ 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

47 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย  
วิชา CFED 513 วิทยาระเบียบวิธี
วิจัยทางพัฒนาการมนุษย หัวขอ
เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ: แนวคิด
และระเบียบวิธีการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ"  
จํานวน 6 คน 

20 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล /สถาบัน
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

48 ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก วิทยากรบรรยายเรื่อง  
"การดําเนินงานโครงการไทรโยค
โมเดล ปจจัยความสําเร็จ ปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินโครงการ"  
จํานวน 76 คน 

26 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม / อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

49 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษากระบวนการ
สนับสนุนการดําเนินงานชมรมสราง
สุขภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจ-
พอเพียง  
จํานวน 150 คน 

27 
กุมภาพันธ 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
จังหวัดสระแกว 

50 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ 
ปการศึกษา 2549 วิชา 474534 
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
หัวขอ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยมีสวนรวมของภาคประชาชน" 
จํานวน 59 คน 

3 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร/
คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

51 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรและเขารวมประชุม
ปฏิบัติการจัดระบบบริหารจัดการ
ขอมูล และวางระบบการเชื่อมโยง
ขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดนกในพื้นที่  
จํานวน 200 คน 

8-9 มีนาคม  
2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข /  
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

52 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรการประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขาย
พันธมิตรสรางสุขภาพ  
 
จํานวน 62 คน 

13 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
โรงแรมมารวยการเดน 
กรุงเทพมหานคร 

53 นางอรพรรณ หันจางสิทธ์ิ วิทยากรบรรยายเรื่อง "เคล็ด (ไม) 
ลับสูความสําเร็จในการทํางาน"  
 
จํานวน 200 คน 

13 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัย  
มหิดล / สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

54 รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต วิทยากรในการอบรม เรื่อง "Thai 
Sexual Behaviour"  
 
จํานวน 80 คน 

14 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
ศูนยวิจัยและพัฒนาเพศศาสตร
ศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรการแพทย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

55 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการฝกอบรมหลักสูตร 
"เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ"  
จํานวน 80 คน 

15 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
ศูนยศึกษาและฝกอบรมการวิจัย 
 / โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ 

56 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา วิทยากรบรรยายเรื่อง "ความ
หลากหลายของงานวิชาการดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปกรรม: บันไดแหงความสําเร็จ
ของนักวิชาการ"   
จํานวน 120 คน 

16 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
กองบริหารงานวิจัย 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล / วิทยาลัย
นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

57 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาคีเครือขายการสราง
สุขภาพในระดับพ้ืนที่  
 
จํานวน 130 คน 

22-23 
มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม 

58 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรดําเนินรายการ ในเวที
แลกเปลี่ยนเพื่อหาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: ผูหญิง
และเด็กกับเอดส (เพศ และสิทธิ)  
จํานวน 250 คน 

29 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
คณะทํางานผูหญิงและเด็กกับ
เอดส / โรงแรมแอมบาสเดอร 
กรุงเทพฯ  
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที ่

59 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรบรรยายเรื่อง "เพศวิถี การ
อพยพและเคลื่อนยายถิ่นของ
ประชากร” 
 
จํานวน 100 คน 

29 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
ภาคีความรวมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตดาน
เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ / 
โรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

60 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรเพื่อรวมอภิปรายโตะกลม 
หัวขอ "รัฐกับเพศสภาพ"  
จํานวน 120 คน 

30 มีนาคม 
2550 

จัดโดย 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร / 
ศูนยมานุษยวิทยา 
สิรินธร(องคการมหาชน) 

61 1) รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร 
2) รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี 

วิทยากรโครงการพัฒนาการวิจัย
ชุมชน ป 2550  
 
จํานวน 120 คน 

2-5 เมษายน 
2550 

จัดโดย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม / 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

62 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาคีเครือขายการสราง
สุขภาพในระดับพ้ืนที่  
จํานวน 130 คน 

4-5 เมษายน 
2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแกน 

63 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผูดําเนินรายการเรื่อง “สิทธิทางเพศ: 
สิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่ถูกละเลย”  
 
จํานวน 80 คน 

9 เมษายน 
2550 

จัดโดย 
คณะอนุกรรมการดานสงเสริม
โอกาสและความเสมอภาค 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ / สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

64 1) รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
2) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 

แอ็ตติกจ 
3) รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
4) ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 

วิทยากรและเขารวมประชุมเรื่อง  
"การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ทํางานชวยเหลือตางประเทศ 
โครงการ Workshop on sharing 
experience in providing 
consultancies to international 
communities"  
จํานวน 25 คน 

18-19 
เมษายน 
2550 

จัดโดย 
กลุมพัฒนาความรวมมือทันต-
สาธารณสุขระหวางประเทศ 
จังหวัดเชียงใหม / สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

65 ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาตร ี
สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) วิชา ICMB 202 
Microeconomics   
จํานวน 40 คน 

23 เมษายน 
– 15 

กรกฎาคม 
2550 

จัดโดย 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล / วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

66 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาคีเครือขายการสราง
สุขภาพในระดับพ้ืนที่  
จํานวน 180 คน 

24-25 
เมษายน 
2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / โรงแรม 
ชลจันทร จังหวัดชลบุรี 

67 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร
สังคมสงเคราะหศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม (ภาค
พิเศษ) หัวขอเรื่อง "การประเมินผล
เพ่ือสรางเสริมพลังอํานาจ"  
จํานวน 40 คน 

29 เมษายน 
2550 

จัดโดย 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร / คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

68 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การดูแลและการ
ปองกันมะเร็งปากมดลูก และการ
ติดเช้ือ HPV ในประเทศไทย 
หัวขอเรื่อง "How to ensure 
equitable assess to vaccines if 
available?"  
จํานวน 250 คน 

14 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
สมาคมแพทยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธแหงประเทศไทย 
รวมกับองคกร Family Health 
International / โรงแรมนารายณ 
กรุงเทพฯ 

69 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาคีเครือขายการสราง
สุขภาพในระดับพ้ืนที่  
 
จํานวน 112 คน 

16-17 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / โรงแรม 
ไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎร-
ธานี 

70 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรบรรยายในหัวขอ 
"แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ"  
 
จํานวน 45 คน 

18 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ
ของสภาวิจัยแหงชาติ / โรงแรม 
มารวย การเดนท กรุงเทพฯ 

71 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา วิทยากรเสวนาเรื่อง "คุณภาพ
วารสารวิชาการ : ในมุมมองของ
กองบรรณาธิการและมุมมองของ
นักวิจัย"  
จํานวน 120 คน 

24 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย มหิดล 
/ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

72 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย วิชา 
CFED 501 Fundamental of 
Social Sciences and Humanities 
หัวขอ "Health Economic in 
Human Development"  
จํานวน 13 คน 

25 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล / สถาบันแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

73 รศ.ดร.วาทินี   บุญชะลักษี วิทยากรเรื่อง "หลักการและ
เทคนิควิธีในการเขียนวิทยานิพนธ
และผลงานทางวิชาการ"  
จํานวน 150 คน 

27 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม / โรงแรม
ชะอําคาบานา จังหวัดเพชรบุรี 

74 ผศ.ดร.อารีย พรหมโม วิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็น
ที่เก่ียวของกับงานวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา หัวขอ "สภาพการ
วิจัยดานอนามัยเจริญพันธุและ
การกระทํารุนแรงในประเทศไทย"  
จํานวน 75 คน 

28 
พฤษภาคม 

2550 

จัดโดย 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน / คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

75 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากร เรื่อง "ภัยพิบัติทาง
ส่ิงแวดลอม ความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอชุมชนและสุขภาพ: 
บทบาทของสังคมวิทยา“ 
จํานวน 50 คน 

5 มิถุนายน 
2550 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย / หอประชุมใหญ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

76 อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 
"เทคนิคการเขียนรายงาน"  
 
จํานวน 70 คน 

11 มิถุนายน 
2550 

จัดโดย 
สํานักสถิติพยากรณ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ / หองประชุม
สํานักงานสถิติแหงชาติ  

77 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรอภิปราย เรื่อง "ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการพยาบาลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณที่นําไปสู
การเปลี่ยนแปลง และชี้นําสังคม 
ดานสุขภาพ"  
จํานวน 150 คน 

12 มิถุนายน 
2550 

จัดโดย 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ศูนย
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

78 รศ.อรทัย อาจอ่ํา ผูวิพากษผลงานวิชาการและ
บุคลากรสาธารณสุข เขต 13  
 
จํานวน 150 คน 

20 
มิถุนายน 

2550 

จัดโดย 
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา สํานักงาน
สาธารณสุข เขต 13/ โรงแรมสีมา
ธานี จังหวัด-นครราชสีมา 

79 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญา
เอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร วิชา ลส.820 สัมมนา 
การวิจัยเก่ียวกับการบริหารและ
ประเมินผล" เรื่อง "การวิจัย
เก่ียวกับการบริหารและประเมินผล  
จํานวน 10 คน 

26 
มิถุนายน 

2550 

จัดโดย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ / อาคาร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

80 รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรการฝกอบรมนานาชาติ 
หลักสูตร Child Rights 
Sensitization: Training of 
Trainers หัวขอ "Child Rights 
Sensitization Activities"  
 
จํานวน 33 คน 

3 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) / 
โรงแรมเดมา พาวิลเลี่ยน 
กรุงเทพฯ 

81 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวางแผนการทํางาน
ของแผนงานคณะทันต
แพทยศาสตรสรางเสริมสุขภาพ ใน
ระยะที่สอง (2550-2552) เพ่ือให
ความรูและชี้แนะแนวทางการใช
เทคนิค outcome mapping  
จํานวน 200 คน 

3-4 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
แผนงานคณะทันตแพทยศาสตร
สรางเสริมสุขภาพ (ทพ.สส.) /
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 
กรุงเทพฯ  

82 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรในการจัดสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง "กระบวนการ
ยุติธรรมกับการคุมครองความ
เสมอภาคทางเพศ" หัวขอเรื่อง 
"กระบวนยุติธรรมกับการคุมครอง
ความเสมอภาคทางเพศ"  
 
จํานวน 100 คน 

11 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักงานศาลยุติธรรม รวมกับ 
คณะอนุกรรมการดานสงเสริม
โอกาสและความเสมอภาค ใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและกองทุนการพัฒนา
เพ่ือสตรีแหงสหประชาชาติ 
(UNIFEM) / อาคารศาลแขวง
พระนครเหนือ เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

83 อ.ยุพิน วรสิริอมร วิทยากรการฝกอบรมนานาชาติ 
หลักสูตร Child Rights 
Sensitization: Training of 
Trainers หัวขอ "Child Rights 
Sensitization Activities: Exercise"  
จํานวน 33 คน 

12 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาสคนพิการ และ
ผูสูงอายุ (สท.) / โรงแรมเด
มา พาวิลเลี่ยน กรุงเทพฯ 

84 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรโครงการศึกษา
กระบวนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
จํานวน 40 คน 

17-18 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ /  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

85 อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  
"องคความรูเก่ียวกับสถิติและ
ตัวช้ีวัดทางดานการศึกษา"  
จํานวน 70 คน 

18 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักสถิติพยากรณ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ / 
สํานักสถิติพยากรณ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

86 1) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

2) รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร 
3) รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 

วิทยากรในการวิพากษผลงาน
การประชุมวิชาการเขต 3 ครั้งที่ 
4  
 
จํานวน 150 คน 

19 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดนครสวรรค / โรงแรม
พิมาน จังหวัดนครสวรรค 

87 1) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

2) รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร 
3) รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 

วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเรียนรู
และประสบการณการวิจัยแบบ    
พหุวิธี"  
 
จํานวน 150 คน 

20 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดนครสวรรค / โรงแรม
พิมาน จังหวัดนครสวรรค 

88 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรบรรยายหัวขอ "การ
ประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม และเสริมสราง
พลังอํานาจในการสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน"  
จํานวน 90 คน 

21-22 
กรกฎาคม 

2550 

จัดโดย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช / 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

89 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เปนวิทยากรและเขารวมประชุม 
การประชุมปฏิบัติการประเมินผล 
การพัฒนาระบบและนําเสนอผล
การเฝาระวังพฤติกรรมปองกัน
โรคไขหวัดนก  
จํานวน 200 คน 

6 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข / กองสุขศึกษา  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

90 รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
มูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) วิชา ADPM 628 
Research Methodology  หัวขอ 
"Qualitative design and data 
collection"  
จํานวน 30 คน 

6 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล / สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

91 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรการอบรมหลักสูตรผูบริหาร
องคกรแนวใหมสําหรับหัวหนาสถานี
อนามัย เรื่อง "การสรางและพัฒนา
เครือขายชุมชน"   
จํานวน 150 คน 

7 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
จันทบุรี / วิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี 

92 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรบรรยายการฝกอบรม
หลักสูตรการทํางานเพื่อลดความเสี่ยง
ตอการติดเช้ือเอชไอวีกับคนยายถิ่น
ขามชาติ หัวขอเรื่อง "ฐานขอมูล
ประชากรยายถิ่นขามชาติขอจํากัด 
และการนําไปใชเพ่ือการวางแผน
ดําเนินงาน"  
จํานวน 150 คน 

9 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
กรมควบคุมโรค สํานักงาน
พัฒนาวิชาการสนับสนุนการ
ปองกันแกไขปญหาเอดส / 
โรงแรมริชมอนด จังหวัด
นนทบุรี 
 

93 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล วิทยากรการประชุมวิชาการเรื่อง 
การดูแลสุขภาพองครวม: 
เตรียมพรอมเพื่อเขาสูสังคมสูงอายุ 
หัวขอเรื่อง "Aging in Thai Society"  
จํานวน 225 คน 

15 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี / โรงแรม
เจาพระยา-ปารค กรุงเทพฯ 

94 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม ภาคเรียนที่ 1 
วิชา SHSS 561 Women, Crime 
and the Law หัวขอเรื่อง "Abortion 
Criminal & Rights"  
จํานวน 5 คน 

16 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย  
คณะสังคมศาสตรและ-
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล / คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

95 รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
มูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) วิชา ADPM 628 
Research Methodology   หัวขอ 
"Analysis and Interpretation of 
Qualitative Data"  
จํานวน 30 คน 

20 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล / สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

96 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม วิชา SHSS 507 
ระเบียบและวิธีการวิจัย หัวขอเรื่อง  
"การวิจัยเชิงคุณภาพ"   
จํานวน 5 คน 

21 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล / คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

97 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหาร 
งานยุติธรรมและสังคม ภาคเรียนที่ 
1 วิชา SHSS 561 Women, Crime 
and the Law  หัวขอเรื่อง 
"Comparative Study in Abortion 
Problems between Asia USA and 
Europe"   
จํานวน 5 คน 

23 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล / คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

98 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรบรรยายเชิงวิชาการสําหรับ
นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม หัวขอเรื่อง 
"ประสบการณการทําวิจัย ขั้นสูงทาง
สังคมศาสตร"  
จํานวน 50 คน 

23 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร / คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรรวมอภิปรายการประชุม
วิชาการทางพฤติกรรมศาสตร เรื่อง 
"กุญแจไขสูความสําเร็จ ปญหาและ
อุปสรรคของการทํางานวิจัย"  
 

จํานวน 200 คน 

24 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ / อาคารประสานมิตร 
(อาคาร 3) มหาวิทยาลัย-       
ศรีนครินทรวิโรฒ 

100 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรการประชุมวิชาการ 
ประจําป 2550 เรื่อง มิติใหมการดูแล: 
การเชื่อมโยงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
คนไทย หัวขอเรื่อง "สุขภาพคนไทย 
2550: วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทย" 
จํานวน 200 คน 

24 สิงหาคม 
2550 

จัดโดย 
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาล 
ศิริราช / ตึกสยามินทร 
โรงพยาบาลศิริราช 

101 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรบรรยายการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการวิจัย
เชิงคุณภาพ รุนที่ 8 หัวขอ "เทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพ"   
จํานวน 42 คน 

29 สิงหาคม 
–  

1 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ
ของสภาวิจัยแหงชาติ / จังหวัด
เชียงใหม 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

102 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรการอบรมเรื่อง  
"การปองกันแทงที่ไมปลอดภัย"  
หัวขอเรื่อง "ปญหาการแทงที่ไม
ปลอดภัย : มุมมองและผลกระทบ
ดานสุขภาพ จิตสังคม และ
กฎหมาย" จํานวน 60 คน 

5 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
/ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรีสอรท 
จังหวัดสงขลา 

103 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง How to Write a Correct 
Academic Article หัวขอเรื่อง 
"Social Sciences & Humanity 
Academic Article"  
จํานวน 50 คน 

6 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล / วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

104 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรโครงการสัมมนา เรื่อง  
การพัฒนาขอเสนอแนะทางนโยบาย
วาดวยคุณภาพชีวิตคนไทยในประเด็น 
"ผูสูงอายุ : สถานการณปญหาและ
ขอเสนอเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"  
จํานวน 70 คน 

7 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ / สํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กรุงเทพฯ 

105 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนิน
ของศูนยพัฒนาสังคม ป 2550  
หัวขอเรื่อง "แผนที่ผลลัพธ"  
จํานวน 250 คน 

14 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
/ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต 
จังหวัดปทุมธานี 

106 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรการอบรมเรื่อง "แผนที่
ผลลัพธ (Out Come Mapping)  
 
จํานวน 30 คน 

17-19 
กันยายน 

2550 

จัดโดย 
มูลนิธิโครงการหลวง / สํานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

107 ผศ.ดร.อารีย พรหมโม วิทยากรการสัมมนาเรื่อง "รวมตอสู 
"มะเร็งปากมดลูก"...ภัยรายที่ 
ปองกันได" หัวขอ "การปองกัน
มะเร็งปากมดลูก.. ทัศนคติของผูมี
สวนเกี่ยวของ"  
จํานวน 200 คน 

21 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
องคการแฟมิลี เฮลท อินเตอร
เนช่ันแนล สํานักงานประเทศไทย 
รวมกับสถาบันมะเร็งแหงชาติ/ 
โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ 

108 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ"  
 
จํานวน 100 คน 

21 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัย มหิดล / อาคาร
ภาษาและวัฒนธรรมสยาบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

109 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรโครงการ "พบนักวิจัย
คุณภาพ" หัวขอเรื่อง "หลักการ
สําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ"  
จํานวน 80 คน 

21 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
/ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

110 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล อาจารยพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิชา 
สต.602 ความรูเบื้องตนทางสตรี
ศึกษา หัวขอเรื่อง "มิติทางประชากร
กับสตรีศึกษา"   
 
จํานวน 50 คน 

22 กันยายน 
2550 

จัดโดย 
โครงการศึกษาศิลปะศาสตร  
มหาบัณฑิตสตรีศึกษา  
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     
ทาพระจันทร / อาคารสํานัก- 
หอสมุด มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 

3.2   เปนอาจารยพิเศษ และเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในตางประเทศ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป  หนวยงาน / สถานที่ 

1 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรบรรยายประจํากลุมใน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของ
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภของ
สภาวิจัยแหงชาติ หลักสูตร “การวิจัย
คุณภาพ” รุนที่ 7 แกนักวิจัย 
นักวิชาการ ของสวนราชการและ
เอกชน  
 
จํานวน 45 คน 

19-25 
พฤษภาคม 

2550 

สมาคมนักวิจัยในความ
อุปถัมภของสภาวิจัยแหงชาติ 
/ นครเวียงจันทร วังเวียง 
หลวงพระบาง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เปนวิทยากรบรรยายหัวขอเทคนิค
การวิจัยเชิงคุณภาพ โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพในบริบท
สังคมตางวัฒนธรรมไทย-จีน ของ
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภของ
สภาวิจัยแหงชาติ  
จํานวน 42 คน 

2-6 กันยายน 
2550 

สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ
ของสภาวิจัยแหงชาติ / นคร
คุนหมิง มณฑลยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 



 รายงานประจําป 2550 

 

 

76 

 
  4. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและสังคม 
รวมทั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 

4.1 เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและ
สังคม รวมทั้งเปน กรรมการในคณะกรรมการตางๆ ภายในประเทศ   ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 

ลําดับ
ที่ 

 

ช่ือ 
 

ช่ือเร่ือง 
 

วัน เดือน ป  
 

หนวยงาน / สถานที่ 

1 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
น.ส.เจือจันทร วงษพลกานันท  
นักศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง 
“กระบวนการสรางอัตลักษณของสตรี
ชายแดนกลุมชาติพันธุมอญและ
ปฏิสัมพันธกับกลุมพมาและไทย: 
กรณีศึกษาชุมชนมอญ ในจังหวัด
กาญจนบุรี” 

3 ตุลาคม 
2549 

โครงการปริญญาเอก 
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร /หองประชุม
โครงการปริญญาเอก   
สหวิทยาการ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร  

2 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผูใหความเห็นตอบทความในการจัด
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ลักษณะ
ขามชาติ (Transnational)” 

8 กันยายน 
2549 

กลุมบัณฑิตศึกษา   
คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร / 
คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

3 รศ.อรทัย อาจอ่ํา ผูอานพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป
การศึกษา 2549 (รอบ 2) 

14 ธันวาคม 
2549 

มหาวิทยาลัยรังสิต / 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม เขารวมประเมินผลเชิงคุณภาพ
ระหวางการดําเนินงานโครงการฯ 
เพ่ือศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพเรื่อง   
”บทบาททางเพศ (Gender) ความ
เสมอภาคทางเพศ (Gender Equity) 
และสถานภาพของสตรีเยาวชน 
องคกรสตรีและเยาวชนในพื้นที่” 

24-26 
ธันวาคม 

2549 

สมาคมวางแผนครอบครัว
แหงประเทศไทย /  
จังหวัดตาก 

5 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น 

8 มกราคม 
2550 

กระทรวงมหาดไทย /  
กรมสงเสริมการปกครอง-
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ลําดับ 
ที่ 

 

ช่ือ 
 

ช่ือเร่ือง 
 

วัน เดือน 
ป  

 

หนวยงาน / สถานที่ 

6 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ที่ปรึกษาโครงการการศึกษากระบวนการ
สนับสนุนการดําเนินงานชมรมสราง
สุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัด
เชียงราย นครพนม สระแกว กระบี่ และ
กรุงเทพฯ 

8 มกราคม 
2550 

กองสุขศึกษา กรม-สนับสนุน
บริการสุขภาพ /กองสุขศึกษา 
กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ  

7 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล ที่ปรึกษาของสถาบันแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 

8 มกราคม 
2550 

สถาบันแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว / 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 

8 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมและใหขอเสนอแนะใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดูแล
ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ” 

14-17 
มกราคม 
2550 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข / อาราญานา    
ภูมิมานรีสอรท แอนดสปา     
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  
 

9 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล กรรมการสอบปากเปลาการสอบวิชาวัด
คุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร 
ภาคการศึกษาปลายปการศึกษา 2549  
จํานวน 3 คน 

25 
มกราคม 

2550 

วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 
วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

10 รศ.อรทัย อาจอ่ํา กรรมการกํากับทิศทางแผนงานพัฒนา
ตนแบบการดําเนินงานสรางเสริม
สุขภาพในบริบทพยาบาล ระยะที่ 2     
(2550-2552) 

23 
กุมภาพันธ 

2550 

โครงการพัฒนาตนแบบการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ  
ในบริบทพยาบาล โดยชมรม
พยาบาลชุมชนแหงประเทศ- 
ไทย สํานักงานกองทุน  
สนับสนุนการสรางเสริม 
สุขภาพ (สสส.) 

11 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อใน
สังคมไทยที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและ
สิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

2 มีนาคม 
2550 

โครงการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว มูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ (มสช.) / โครงการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
(มสช.) 
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12 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
น.ส.จันทรจีรา แดงทองคํา นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  หัวขอ
เรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง
เครื่องปนดินเผาศิลปกรรมเกาะเกร็ด    
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี” 

6 มีนาคม 
2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร /คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม  

13 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
น.ส.ศิริลักษณ ยังศิริ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม หัวขอ
เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาซีดีรอม เสริม
ความรูเรื่อง “พิ” ของชาวลัวะ: กรณี ศึกษา 
ชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน” 

6 มีนาคม 
2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร /คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม  

14 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
นายเอกพล  เรืองสกุล  นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  หัวขอ
เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาหนังสือ
สงเสริมการอานเรื่อง “ภูมิปญญาชางทํา
เถรอดเพลของอําเภอสามพราน” 

6 มีนาคม 
2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร /คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม  

15 รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหแก 
น.ส.สุมารินทร นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง 
เรื่อง “วิถีชีวิตพริตต้ี” 

7 เมษายน 
2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
จันทรเกษม / มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

16 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ   
นายรัฐศาสตร หงสแกวบรรเจิด 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
การจัดการทางการกีฬา 

11 
พฤษภาคม 

2550 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล / คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

17 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ที่ปรึกษาและรวมนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพการปองกันโรคไขหวัดนก 

8-9 
พฤษภาคม 

2550 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / จังหวัด
หนองบัวลําภู และจังหวัด
อุดรธานี  
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18 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง  “แบบแผน 
การดําเนินชีวิตที่เก่ียวของกับโรค
และภัยสุขภาพของแรงงานขามชาติ: 
กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” 

9, 17 
พฤษภาคม 

2550 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล / สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 4   
จังหวัดราชบุรี 

19 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษาคนควา
อิสระ ใหแก น.ส.พิสมัย เสนาวงศ 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น รุนที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร 

17 
พฤษภาคม 

2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

20 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ที่ปรึกษาและรวมนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานพัฒนาระบบเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพการปองกันโรค
ไขหวัดนก 

28-29 
พฤษภาคม 

2550 

จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัด
ขอนแกน / จังหวัดกาฬสินธุ 
และจังหวัดขอนแกน 

21 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
นายสมชาย ทรัพยยอดแกว  นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  
หัวขอเรื่อง “การพัฒนาสื่อการศึกษา
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูแกผูประกอบการ
เพาะเลี้ยงกุง: กรณีศึกษาอําเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี” 

30 
พฤษภาคม 

2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร /คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม 

22 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ที่ปรึกษาและรวมนิเทศติดตามผล
การดําเนินงานพัฒนาระบบเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรค
ไขหวัดนก 

7-8 
มิถุนายน 

2550 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข / 
จังหวัดนครพนม 

23 1) รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
2) ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 
          

กรรมการกลางดําเนินการจัดประชุม
เสวนาวิชาการกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 มิถุนายน 
2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

24 รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกต ุ
 

ที่ปรึกษาใหแกคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ 

15 มิถุนายน 
2550 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดนครสวรรค / 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
8     จังหวัดนครสวรรค 
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25 
 

รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง กรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
นายธนัท บูรพาธนะ  นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร 

18 มิถุนายน 
2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล / 
คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 รศ.อรทัย อาจอ่ํา อนุกรรมการโครงการแรงงานเด็ก  
ครั้งที่ 1/2550 

23 มิถุนายน 
2550 

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
(มพด.) กทม. 

27 รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมสังเกตการณการอบรม
กระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

25-29 
มิถุนายน 

2550 

โรงแรมโคราช รีสอรท 
จังหวัดนครราชสีมา / 
สรางเสริมสุขภาพใน
บริบทพยาบาล สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

28 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
แอ็ตติกจ 

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
วิจัยของการทําวิทยานิพนธ ของ 
น.ส.จิตติมา อรามศรีธรรม นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เรื่อง “การเขาถึง
บริการสุขภาพและความตองการ
บริการสุขภาพดานอนามัยแมและ
เด็กของสตรีชาวเล ในสถานีอนามัย
บนเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล” 

27 มิถุนายน 
2550 

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร จังหวัดสงขลา / 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร จังหวัดสงขลา 

29 รศ.อรทัย อาจอ่ํา ผูสังเกตการณการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาเชิงคุณภาพ
เพ่ือพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพ 
แนวใหม ระยะที่ 3 

11-13 
กรกฎาคม 

2550 

แผนงานพัฒนาบทบาท
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด / โรงแรม
บางกอกกอลฟ 
สปารีสอรท จังหวัด
ปทุมธานี 

30 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ปรึกษาใหกับ Mrs. Annuska Derks 
นักวิจัยหลังปริญญาเอกจาก University 
of Bern, Switzerland ทําวิจัยเรื่อง 
“Debt, Mobility and Dependency 
among Cambodians at Home and 
Abroad: the Case of Cambodian 
Migrant Workers in Thailand” 

15 กรกฎาคม 
–  

31 ธันวาคม 
2550 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ / สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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31 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยการทําวิทยานิพนธของ  
น.ส.รวมพร คงกําเนิด นักศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาล (นานาชาติ) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร เรื่อง “การพัฒนา
และทดสอบคุณภาพแบบวัดการ
ปกปองสุขภาพทางเพศสําหรับ
วัยรุนสตรีไทย (Development 
and Psychometric Evaluation of 
the Sexual Health Protection 
Scale for Thai Female 
Adolescents)” 

18 กรกฎาคม 
2550 

คณะพยาบาลศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร / 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

32 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
แอ็ตติกจ 

กรรมการคณะกรรมการ
อํานวยการจัดประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 12 
และคณะกรรมการการพิจารณา 
ผลงานวิจัยทางการศึกษา 

19 กรกฎาคม 
2550 

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา / สํานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา  

33 ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก ที่ปรึกษาในการเยี่ยมสํารวจพื้นที่
ชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง 
 

24-28 
กรกฎาคม 

2550 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข / ชุมชนชาวไทย
ภูเขาแมฟาหลวง อําเภอพบพระ  
และอําเภออุมผาง จ.ตาก 
 

34 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ  
นายสรพงษ เจริญกฤตยาวุฒิ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญา 
สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข สังกัดบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการเลิก
สูบบุหรี่ไดสําเร็จของประชากร
ไทย” 

27 กรกฎาคม 
2550 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร / คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก 
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ลําดับ
ที่ 

 

ช่ือ 
 

ช่ือเร่ือง 
 

วัน เดือน ป  หนวยงาน / สถานที่ 

35 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผูประเมินผลงานประดิษฐคิดคนที่
เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัย  
ประจําป 2551 สาขาสังคมวิทยา 
(คณะที่ 1 และคณะที่ 2) 

6 สิงหาคม 
2550 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ / สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

36 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัยในการทําวิทยานิพนธของ  
น.ส.เอษา คงสุทธ์ิ  นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง 
“กําลังคนและแนวทางการพัฒนา
บุคลากรดานการแพทยแผนไทย    
ในจังหวัดกระบี่” 

22 สิงหาคม 
2550 

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร /  
คณะพยาบาลศาสตร   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

37 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
 

กรรมการสอบปากเปลาของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร  
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2550 จํานวน 2 คน 

23 สิงหาคม 
2550 

วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 
วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

38 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา กรรมการสอบดุษฎีนิพนธของ  
นางเกศินี  สราญฤทธิชัย นักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร เรื่อง 
“การขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศและ
สุขภาพทางเพศของวัยรุนใน
ครอบครัวไทย (Sexual Socialization 
and Adolescent Sexual in Thai 
Family)” 

14 กันยายน 
2550 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

39 ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ 
เลียวประไพ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ นายศรัญยู เรือนจันทร  
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข เรื่อง “การติดสาร
ระเหยของเยาวชนในจังหวัด
อุตรดิตถ” 

17 กันยายน 
2550 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก /  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

40 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
น.ส.อัจฉรา ปุราคม นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
พัฒนาสังคม เรื่อง “การวิเคราะห
เครือขายทางสังคมของชมรมสราง
สุขภาพจังหวัดพิษณุโลก” 

25 กันยายน 
2550 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก /  
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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4.2 เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและสังคม 
รวมทั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการตาง  ๆ ในตางประเทศ  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ลําดับ
ที่ 

 

ชื่อ 
 

ชื่อเรื่อง 
 

วัน เดือน ป 
 

สถานที่ 
 

แหลงทุน 

1 ผศ.ดร.อารีย  พรหม
โม 

ใหคําปรึกษากับคณะนักวิจัย
และเจาหนาที่ในประเทศ
กัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในการเตรียมเขียนโครงราง
งานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
วิจัยจาก WHO เรื่องเกี่ยวกับ
วัยรุนที่อพยพเขาไปหางานทํา
ในเมืองเพื่อการเขาถึงบริการ
อนามัยเจริญพันธุ 

8-10  
กรกฎาคม 2550 

และ 
11-14 กรกฎาคม 

2550 

ประเทศกัมพูชา 
 
 

ประเทศ
สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

The World 
Health 

Organization 

 

 5.  จัดการเย่ียมชมและดูงานดานการวิจัย การเรียนการสอน อบรมและการบริการ
แกสังคม จากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

5.1  การเยี่ยมชมและดูงาน ฟงบรรยายพิเศษ ดานการวิจัย การเรียนการสอน 
อบรม และการบริการวิชาการแกสังคม จากหนวยงานภายในประเทศ 

 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผูมาเย่ียม /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา หนวยงาน กิจกรรม 

1 นักเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา  
และขาราชการ /  
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

 

47 16 
พฤศจิกายน 

2549 

นักเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 
ช้ันปที่ 4 และ
ขาราชการ 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา  
จังหวัดนครนายก 

เขาฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
เทคนิคการใชเครื่องมือทาง
ประชากรศาสตร และฝกปฏิบัติ
รวบรวมขอมูลวิจัยภาคสนาม เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 

2 Mr. Patrick Brenny / 
รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
      

1 8 ธันวาคม 
2549 

Country 
Coordinator, 
UNAIDS 
Thailand 

เขารวมประชุม : ผลการประชุม
กรรมการบริหาร Global Fund to 
fight AIDS, TB and Malaria ใน
ประเด็นเรื่อง Quality Assurance 
Policy และการประชุม
คณะกรรมการกลไกความรวมมือ
ในประเทศ (Country 
Coordinating Mechanism; CCM 
meeting) ในประเทศไทย 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผูมาเย่ียม /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา หนวยงาน กิจกรรม 

3 กลุมพัฒนาความรวมมือ 
ทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ จังหวัดเชียงใหม  
กรมอนามัย กระทรวง 
สาธารณสุข / 
ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 

24 18-19 
เมษายน 
2550 

กลุมพัฒนาความรวมมือ
ทันตสาธารณสุข 
ระหวางประเทศ  
จังหวัดเชียงใหม  
กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ทํางานชวยเหลือตางประเทศ 
โครงการ Workshop on Sharing 
experience in Providing 
Consultancies to international 
communities โดยมีอาจารยของ
สถาบันฯ รวมเปนวิทยากรและ
เขารวมประชุม ดังนี้ 
1) รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา   
2) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-      

แอ็ตติกจ 
3) รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
 

4 อาจารย และนิสิตปริญญาเอก 
สาขาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา /  
ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 

7 16 
กรกฎาคม 

2550 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร 

ศึกษาดูงานเรื่อง  
“การบริหารจัดการวิจัยสถาบัน 
และตัวอยางงานวิจัย” 

5 อาจารย และนิสิต สาขาวิจัย
สังคม คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร / 
รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 

55 27 
สิงหาคม 

2550 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ฟงบรรยาย และศึกษาดูงานดาน
การวิจัยของสถาบันฯ 

6 Dr. Samuel Umereweneza 
Dr. Chudchawal Juntarawijit / 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

2 13 
กันยายน 

2550 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปรึกษาหารือเรื่องการรวมมือ
และขอคําแนะนําในการเปด
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา
โท ปริญญาเอก และการ
แลกเปลี่ยนคณาจารยดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และขอ
ความรวมมือดานการเขียน
โครงการวิจัย การเขียนบทความ
เพ่ือการตีพิมพ 
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5.2 การเย่ียมชมและดูงาน ฟงบรรยายพิเศษ ดานการวิจัย การเรียนการสอน 
อบรม และการบริการวิชาการแกสังคม จากหนวยงานตางประเทศ 

 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผูมาเย่ียม /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา หนวยงาน กิจกรรม 

1 1) Dr.Nazarius M. 
Tumwesigye 

 
 
 
 

2 2-3  
ตุลาคม 
2549 

- Department of 
Epidemiology and 
Biostatistics, 
Makerere.  
Institute of Public 
Health, Kampal 

ติดตามและประเมินผลโครงการ 
MEASURE Evaluation 

 2) Ms. Adriance Martin Hilber/ 
อ.ดร.อารีย  พรหมโม 

  - Institute of Social 
and Preventive 
Medicine, 
University of Bern, 
Switzerland 

 

2 Professor Tatoul Manaserian / 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

1 20 
พฤศจิกายน 
2549 – 20 
กุมภาพันธ 

2550 

Member of the 
Parliament, 
Armenia 

Conducting research on 
“TB/HIV in Kanchanaburi: The 
Socio-Economic Scenarios” 
จาก The Wellcome Trust 
Research Fellowships 

3 1) Dr. Geoffrey T. Fong 
 
 
 
 

2 6 ธันวาคม 
2549 

- Associate Professor, 
Department of 
Psychology, 
University of 
Waterloo, Canada 

 

ประชุมงานโครงการ 
International Tobacco 
Control Policy Project (ITC) 
เพ่ือวางแนวทางในการ
วิเคราะหขอมูลจากการเก็บ
ขอมูลของโครงการใน wave 2 

 2) Dr. Ron Borland / 
รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี 

  - Nigel Gray 
Distinguished 
Fellow in Cancer 
Prevention, Cancer 
Control Research 
Institute, The 
Cancer Council 
Victoria, Australia 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผูมาเย่ียม /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา หนวยงาน กิจกรรม 

4 Dr. Peter J. Donaldson / 
- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
- รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 
- รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
- ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
- รศ.ดร.ฟลิปส เกสต 

1 17 
มกราคม 

2550 

President, 
Population Council 
New York, USA. 
One Dag 
Hammarskjold Plaza 
New York, NY 10017 

เซ็นสัญญาความรวมมือ 
Memorandum of Understanding 
(MOU) รวมกันระหวาง IPSR  และ 
Population Council 

5 1) Prof. Dr. Hirofumi Ando 
 

3 9 มีนาคม 
2550 

- Director,  Nihon 
University 
Population 
Research Institute 

เซ็นสัญญาความรวมมือ 
Memorandum of Understanding 
(MOU) รวมกัน 

 2) Associate Prof. Dr. 
Takashi Yamanoto 

  - Akita International 
University 

ระหวาง IPSR และ Population 
Council 

 3) Mr. Rikiya Matsukura / 
- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะ
จิตรา 

- ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค 

- รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
- ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
- น.ส.จงจิตต ฤทธิรงค 

  - Nihon University 
Population 
Research Institute / 
Japan 

 

6 Dr. Nicholas Ford / 
- พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

1 13 
มีนาคม 
2550 

School of Sport and 
Health Studies, 
University of Exeter, 
U.K. 

ประชุมกับคณะกรรมการ MA. Inter 
และมาเสวนาใตชายคา Seminar 
on Understanding Youth Sexual 
Culture in Central Java 

7 Prof. Daniel Tarantola / 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

1 30 
มีนาคม 
2550 

Professor of Health 
and Human Rights, 
Schools of Public 
Health and 
Community 
Medicine, Faculty of 
New South Wales, 
Australia 

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นการวิจัยดาน 
HIV/AIDS และการใหทุน 
Workshop ดานสิทธิมนุษยชน 

8 Ms. Kim Korinek / 
รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 
 

1 4 
พฤษภาคม 

– 10 
สิงหาคม 

2550 

Assistant Professor, 
Department of 
Sociology, 
University of Utah, 
USA. 

Research Fellow เขารวมทํางาน
วิจัยในโครงการกาญจนบุรีกับ
สถาบันฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผูมาเย่ียม /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา หนวยงาน กิจกรรม 

9 Associate Professor Michael 
Emch / 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

1 21 
พฤษภาคม 

2550 

Associate Professor 
Department of 
Geography, 
University of North 
Carolina at Chapel 
Hill, USA. 

ปรึกษาเรื่องการเชื่อมขอมูลโครงการ
นางรองกับขอมูลการเจ็บปวยและตาย
จากโรงพยาบาลฯ 

10 1) Dr. Zahroh Shaluhiyah 
2) Dr. Antono Suryoputro 
3) Dr. Bagoes Wijanarko / 
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ
คณะกรรมการหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิจัยประชากรและอนามัย
เจริญพันธุ (นานาชาติ) 

3 29 
พฤษภาคม 

2550 

Program Director, 
Master’s Degree 
Program on Health 
Promotion, 
Dipongegoro 
University, 
Semarang, 
Indonesia 

ประชุมหารือเก่ียวกับการสรางเครือขาย
ดานวิชาการระหวางหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัย
ประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(นานาชาติ) และ Master’s Degree 
Program on Health Promotion, 
Dipongegoro University, Semarang, 
Indonesia 

11 1) Ms. Renata Freitas Lemos 
2) Ms. Karen Marie Brooks/ 
ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 

2 19 
มิถุนายน 

– 
 30 

กันยายน 
2550 

Center for Studies 
in Demography & 
Ecology, University 
of Washington, 
USA. 

เก็บขอมูลที่อําเภอนางรอง        
จังหวัดบุรีรัมย ในฐานะเปนนักวิจัย
โครงการวิจัยการยายถิ่นและพลวัตร
ทางสังคม (Migration and Social 
Dynamics: Unpacking Cumulative 
Causation) โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา  
ต้ังชลทิพย เปนที่ปรึกษาโครงการฯ 

12 1) Dr. Ikamari Lawrence D.E. 
 
2) Dr. Otieno Alfred T.A. / 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

2 9-13 
กรกฎาคม  

2550 

- Administrative 
Duties 

- Training 
Coordinator 
Population Studies 
and Research 
Institute University 
of Nairobi, Kenya 

ดูงานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
ประชากรศาสตร (หลักสูตร
นานาชาติ) และโครงการกาญจนบุรี 

13 Professor Dr. Richard Bilsborrow / 
รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

1 4 
กรกฎาคม 

2550 

University of North 
Carolina at Chapel 
Hill, USA. 

พบปะพูดคุยกับ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี   
ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล และ  
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิ
รงค เก่ียวกับผลการศึกษาของ
สถาบันฯ ที่พ้ืนที่อําเภอนางรอง และ
ไดนําเสนอบทความใตชายคา
ประชากรฯ เรื่อง “People and the 
Forest Land Clearing by Migrant 
Settlers and Economic Welfare in 
the Ecuadorian Amazon”  
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ลําดับ 
ที่ 

ช่ือผูมาเย่ียม /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา หนวยงาน กิจกรรม 

14 Mrs. Annuska Derks / 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

1 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 

2550 

Netherland ทําวิจัยในประเทศไทย เรื่อง 
Debt, Mobility and 
Dependency among 
Cambodians at Home and 
Abroad : the Case of 
Cambodian Migrant Workers 
in Thailand 

 
 6. การจัดประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

    6.1 การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ 
 

ลําดับที่ กิจกรรม / เร่ือง / 
 อาจารยผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 
(คน) 

วัน เดือน 
ป 

สถานที่ 

1 การประชุมคัดเลือกตัวช้ีวัด
สุขภาพแหงชาติ โครงการจัดทํา
ตัวช้ีวัดสุขภาพแหงชาติ  
(National Health Indicator – 
NHI)  
วัตถุประสงค : 
1. นําเสนอรายการตัวช้ีวัด
สุขภาพแหงชาติ ที่ผานการ
ระดมสมองจากผูเช่ียวชาญ 

2. หาขอตกลงรวมกันในการ
กําหนด และใชตัวช้ีวัด
สุขภาพแหงชาติจากบุคคล
หลากหลายหนวยงาน 

3. ใหเกิดกลไกในการผลักดัน
ตัวช้ีวัดสุขภาพแหงชาติใหเปน
ที่ยอมรับและใชในวงกวาง /  

ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

หนวยงานภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม   
เครือขายสมัชชาสุขภาพ  
เครือขายสุขภาพ  
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการตางๆ ที่
เก่ียวของ: 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- สนง.สถิติแหงชาติ 
- สนง.คกก.พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

- กรมควบคุมมลพิษ 
- มหาวิทยาลัย 
- เครือขายประชาสังคม 
- สนง.กองทุนสนับสนุน    
การสรางเสริมสุขภาพ 

100 10-11 
พฤศจิกายน 

2549 

หอง Peridot  
โรงแรมริชมอนด 
นนทบุรี 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม / เร่ือง / 
 อาจารยผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 
(คน) 

วัน เดือน 
ป 

สถานที่ 

2 การประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตรแหงชาติ 
 
วัตถุประสงค :  
1. สงเสริม และเผยแพร
ความเจริญกาวหนาใน
วิชาการประชากรศาสตร 
โดยรวมมือกับสถาบันทาง
วิชาการที่เก่ียวของในรูป
ของการวิจัยที่สมาชิกของ
สมาคมมี   สวนรวม 

2. เสนอแนวทางการวางแผน
และการพัฒนาประเทศ
โดยสมาคมไดสนับสนุนให
มีการศึกษาและวิจัยดาน
ประชากร รวมทั้งการใช
ขอมูลที่มีอยูอยาง
กวางขวาง 

3. เปนศูนยกลางการติดตอ
ประสานงานในกิจกรรม
ทางวิชาการระหวางผูที่
อยูในสถาบันทางวิชาการ
และหนวยงานตางๆ ใน
รูปของการสัมมนาการ
ปรึกษาทางวิชาการ และ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือ
เสริมสรางความรวมมือใน
กลุมสมาชิก / 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

สมาชิกของสมาคม  
นักประชากรไทย และผูสนใจทางดาน
ประชากร ไดแก  

- ร.พ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 
- กรมอนามัย ก.สาธารณสุข 
- สํานักงานควบคุมโรคที่ 1  
- สํานักงานสถิติแหงชาติ 
- สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี        
จ.ลพบุรี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
- มหาวิทยาลัยสยาม 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- มหาวิทยาลัยมหิดล  

1) สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 

2) คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

3) คณะสาธารณสุขศาสตร 
4) สํานักงานวิจัยกฎหมาย
การแพทย 

- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
- สภาการศึกษา 
- สมาชิกกิตติมศักด์ิ สมาคมนัก
ประชากรไทย 

- คณะกรรมการสมาคมนัก
ประชากรไทย 

- บ.ธนูลักษณ จํากัด 
- บ.มารี ชองตาล จํากัด 
- ส่ือตางๆ 
 

200 23-24 
พฤศจิกายน 

2549 

โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม / เร่ือง / 
 อาจารยผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 
(คน) 

วัน เดือน ป สถานที่ 

3 ประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษาและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการ
ศึกษาวิจัยดานประชากรตามแนว
ชายแดนและอนามัยเจริญพันธุ
ในประเทศไทย  
 
วัตถุประสงค :  
1. ใหเปนขอมูลแกผูวางนโยบาย

และแผน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการนําไปใชใหเปน
ประโยชน และสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการ
ของประชากรกลุมเปาหมาย 

2. แลกเปลี่ยนแนวคิด 
ประสบการณ และ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
อนามัยเจริญพันธุของแรงงาน
ยายถิ่นที่จะเปนประโยชนใน
การกําหนดทิศทางของ
นโยบายและแผนงาน และ
แนวทางการศึกษาวิจัยใน
อนาคต / 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 

บุคคลที่มีบทบาทสําคัญใน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดานอนามัยเจริญพันธุ 
ของประชากรตามแนวชายแดน 
อาทิ 
- UNFPA  
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงแรงงาน 
- มหาวิทยาลัย 
- มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศ-
ไทย 

- สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
และระนอง 

- องคกรตางๆ ที่เก่ียวของ 
 

50 19 ธันวาคม 
2549 

หองกรุงเทพฯ 2  
โรงแรมรอยัลซิต้ี    
ปนเกลา 
กรุงเทพฯ 

4 การประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยเก่ียวกับแผนงาน
ควบคุมวัณโรคและโรคเอดสใน
ประเทศไทย  
 
วัตถุประสงค :  
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และขอคิดเห็นที่จะเปนประโยชน
ตอการกําหนดนโยบาย ตลอดจน 
การดําเนินงานเพื่อใหผูปวย
เขาถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งขอเสนอแนะ ที่จะเปน
ประโยชนตอการลดจํานวนผูปวย
วัณโรคและเอดส / 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

- American Refugee   
Community (ARC)  

- Asian Forum of   
Parliaments on 
Population and 
Development (AFPPD)  

- Medecine Sans 
Frontieres 

- Thai Aids Treatment 
Action Group (TTAG)  

- UNAIDS Thailand  
- Health & Development   
Networks (HDN)  

- กลุมพันธกิจเพ่ือสังคม 
- มูลนิธิทรัพยากรเพื่อ
สุขภาพ 

72 14 
กุมภาพันธ 

2550 

โรงแรมรอยัล-     
ริเวอร 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม / เร่ือง/ 
 อาจารยผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 
(คน) 

วัน เดือน 
ป 

สถานที่ 

 การประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัยเก่ียวกับ
แผนงานควบคุมวัณโรคและ
โรคเอดสในประเทศไทย  
(ตอ)...... 

- มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 
- สหทัยมูลนิธิ  
- มูลนิธิเอดสแหงประเทศไทย  
- โครงการศึกษาทางเลือกเชิง
นโยบายตอภาระโรค  (SPICE)  

- รพ.เกษมราษฎรประชาชื่น  
- รพ.เจาพระยา 
- รพ.กลวยน้ําไท 2  
- รพ.บํารุงราษฎร 
- รพ.ราชทัณฑ  
- รพ.พญาไท 3  
- กรมควบคุมโรค ฝายวัณโรค  
- คณะแพทยศาสตรศิริราช พยาบาล 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพ  

- ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ
ดานสาธารณสุข 

- ศูนยบริการสาธารณสุข  
- สถาบันพระบรมราชชนกฯ 
- สํานักโรคเอดส วัณโรคฯ  
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ จุฬาฯ  
- สนง.สาธารณสุข จ.ปทุมธานี  
- กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร    
การแพทยทหาร     

- สถาบันวิจัยประชากรฯ ม.มหิดล   

   

5 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่องการปะทะ
กันของความกาวหนาใน
นโยบายสุขภาพและความ
หยุดนิ่งในภาคปฏิบัติ : 
กรณีแรงงานขามชาติและ
ประชากรไรสถานะทาง
กฎหมายในประเทศไทย  
 

วัตถุประสงค: เพ่ือเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่องรัฐไทยกับ 
การปรับเปลี่ยนนโยบาย
เอดสและอนามัยเจริญพันธุ
ในกลุมแรงงานขามชาติ / 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
 

200 26 
มีนาคม 
2550 

โรงแรมรอยัลซิต้ี 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม / เร่ือง /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 
(คน) 

วัน เดือน ป สถานที่ 

6 การประชุมวิชาการประจําป 
ครั้งที่ 3 “ประชากรและ
สังคม 2550” เรื่อง นคราภิ
วัตน และวิถีชีวิตเมือง / 
 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูเขารวมประชุม
ไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับความเปนเมือง 
และวิถีชีวิตเมืองที่เปน
ปจจุบัน และแนวโนมใน
อนาคต 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตอสถานการณ
ปจจุบันของความเปน
เมือง และชนบททั้งในมิติ
ทางประชากรศาสตรและ
สังคมศาสตร เพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนแกนโยบายรัฐ 
แวดวงวิชาที่เก่ียวของ 
และสาธารณชนทั่วไป 

3. เพ่ือสรางเครือขายการ
ทํางานดานประชากรและ
สังคมในระยะยาว /  

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

- องคกรทางดานปกครอง
สาธารณสุข ทั้งของรัฐ
และเอกชน 

- คณาจารย และ
นักวิชาการ
สถาบันการศึกษาตางๆ  

- ผูทรงคุณวุฒิและผูสนใจ
ทั่วไป 

 

613 29 มิถุนายน 
2550 

โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพฯ 

7 การประชุมวิชาการ  
1st International 
Conference on 
Reproductive Health and 
Social Sciences Research / 
 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนเวที
ใหนักวิจัย นักวิชาการและ
นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา  
ไดนําเสนอผลงานทาง 
วิชาการที่มีมาตรฐาน
ทางดานอนามัยเจริญพันธุ
และสังคมศาสตร เพ่ือสําเร็จ
การศึกษาไดตามเกณฑ 

- คณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ และ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ม.มหิดล  

- เจาหนาที่จาก PHI 
- เจาหนาที่ รพ.สารภี        
จ.เชียงใหม 

- เจาหนาที่จากบัณฑิต
วิทยาลัย ม.มหิดล 

- สมาคมอนามัย             
การเจริญพันธุ 

 

50 10 สิงหาคม 
2550 

โรงแรมรอยัลซิต้ี  
กรุงเทพฯ  

วัตถุประสงค ….(ตอ) 
มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ของ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจน
เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลและ 
ขอมูลของการวิจัยระหวางนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
และนักวิจัย / 
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
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ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม / เร่ือง /  
อาจารยผูรับผิดชอบ 

หนวยงาน 
ผูเขารวมประชุม 

จํานวน 
(คน) 

วัน เดือน 
ป 

สถานที่ 

8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แผนที่ผลลัพธ (Outcome 
Mapping) ภายใตโครงการ
ติดตามและประเมินผล
ภายนอก กลุมแผนงานการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพ”  
 
วัตถุประสงค เพ่ือนําแผนที่
ผลลัพธไปใชประโยชน 
ในการทํางาน / 
รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 

- แผนงาน คทสส. 6  
- คณะกรรมการทันต- 
สาธารณสุข ภาคใต 9 

- เครือขายเพื่อการดําเนินงาน
สรางเสริมสุขภาพในศูนย
เด็กเล็ก 5  

- โครงการกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
ชาวเขาเผามง อยูเย็นเปนสุข 
3  

- โครงการพัฒนาเครือขาย
สรางเสริมสุขภาพชองปากกา
ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ/
คปทส. 6  

- โครงการพัฒนาเครือขาย
สรางเสริมสุขภาพชองปากกา
อีสาน/คปทส. 2 

- ชมรมคนรักฟน จ.ราชบุรี 9 
- ชมรมทันตแพทยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 3 

- ชมรมทันตาภิบาล 9 
- ชมรมทันตาภิบาลภาคเหนือ 

5 
- เครือขายผูชวยทันตแพทย 3 
- ชมรมผูชวยทันตแพทย    
จุฬาฯ 1 

- ชมรมผูชวยทันตแพทย
ภาคเหนือ 2 

- สมาคมทันตแพทยเอกชน 3 
- ทีมประเมินผลภายนอก 4 

74 14-15 
สิงหาคม 

2550 

โรงแรมเดอะทวิน  
ทาวเวอร  
กรุงเทพฯ 

9 การประชุมระดมสมอง เรื่อง
จํานวนรวมของประชากรไทย  
ณ พ.ศ.2550  / 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือใชคํานวณอัตรา 
ทางประชากรใหเปนไปใน
ทิศทางและพื้นฐานเดียวกัน / 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
น.ส.จงจิตต ฤทธิรงค 

- สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) 

- สํานักงานสถิติแหงชาติ 
(สสช.) 

- สํานักงานทะเบียนราษฎร 
- วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาฯ  
 

25 21 
สิงหาคม 

2550 

โรงแรมรอยัล-   
ปริ๊นเซส 
กรุงเทพฯ 
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6.2 การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ  
 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม/เร่ือง ประเทศ
ผูเขารวม
ประชุม 

จํานว
น 

(คน) 

วัน เดือน 
ป 

สถานที่ 

1 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
“Understanding Health  
and Population Over Time: 
Strengthening Capacity  
in Longitudinal Data Collection 
and Analysis in Asia and the 
Pacific Region” / 
 

Objectives: 
The Conference aims to: 
1. Assess the state of the art of 

longitudinal studies in the 
Asia-Pacific region, especially 
as they refer to health and 
population 

2. Disseminate results of recent 
longitudinal research efforts on 
health and population 
undertaken in the region 

3. Discuss theoretical and 
methodological issues  related 
to longitudinal studies 

4. Strengthen longitudinal data 
collection and analysis capacity  

5. Foster networking among 
institutions and individuals 
interested in population 
changes  and health 

6. Advocate for greater utilization 
of longitudinal studies in policy 
and interventions / 

Dr. Rosalia Sciortino 
Dr. Amara Soonthorndhada 
Dr. Bencha Yoddumnern-Attig 
Dr. Philip Guest 
Dr. Sureeporn Punpuing 
Ms. Saowapak Suksinchai 

- Australia  
- Bangladesh 
- Cambodia 
- China 
- India 
- Indonesia 
- Iran 
- Malaysia 
- Philippine 
- Senegal 
- Switzerland 
- Thailand  
- U.S.A. 
- Vietnam 
- UN ESCAP 
 

153 24-25 
พฤษภาคม 

2550 

โรงแรมรอยัลเบญจา 
กรุงเทพฯ  
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  7. การเขารวมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 
 

7.1 การเขารวมประชุม สัมมนา  การเสนอผลงานวิจัย  ในประเทศของ
คณาจารยและขาราชการสถาบันฯ 

 

ชื่อ วันที่ สถานที่ รายการ 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 2 ตุลาคม 2549 The Four Seasons Hotel, 
Bangkok 

เขารวมประชุม “Population Ageing in 
Thailand: Trends and Vision for a 
Better Future”   
 

จัดโดย: United Nations Population 
Fund 

2. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 3 ตุลาคม 2549 อาคาร เอส. เอ็ม ทาวเวอร 
พญาไท กรุงเทพฯ 

ประชุมเรื่อง “พิจารณาโครงการพัฒนา
ตนแบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ในบริบทของพยาบาลชุมชนระยะที่ 2  
(ปที่ 4-6)   
 

จัดโดย: สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

3. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 12 ตุลาคม 
2549 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
กรุงเทพฯ 

ประชุม/สัมมนายุทธศาสตรสาธารณสุข
แรงงานตางดาว   
 

จัดโดย: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
           กระทรวงสาธารณสุข 

4. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 13-14 ตุลาคม 
2549 

โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลังแลหนา 
แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล
ใหเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่ 2”   
 

จัดโดย: แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษา
พยาบาลใหเปนผูนําในการสราง
เสริมสุขภาพ 
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ชื่อ วันที่ สถานที่ รายการ 

5. รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร - 18 ตุลาคม 2549 
(ประชุมครั้งที่ 
10/2549) 

- 15 พฤศจิกายน 
2549 (ประชุม
ครั้งที่ 11/2549) 

- 20 ธันวาคม 
2549 
(ประชุมครั้งที่ 
12/2549) 

- 17 มกราคม 
2550 
(ประชุมครั้งที่ 
1/2550) 

- 21 กุมภาพันธ 
2550 (ประชุม
ครั้งที่ 2/2550) 

- 21 มีนาคม 2550 
(ประชุมครั้งที่ 
3/2550) 

 - 16 พฤษภาคม 
2550(ประชุม
ครั้งที่ 5/2550) 

สํานักงานวิจัย 
คณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน 
อาคารวิจัยและสวัสดิการ 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในคน   
 

จัดโดย: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน 

 

6. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 19 ตุลาคม 2549 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2   
 

จัดโดย: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม  วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
แอ็ตติกจ     

19, 26-27 ตุลาคม 
2549 

ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยเรื่อง “การ
ใหจิตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
ที่อยูในครอบครัวผูติดเช้ือเอชไอวีใน
ประเทศไทย”   
 

จัดโดย: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

8. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 27-28 ตุลาคม 
2549 

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

จังหวัดชลบุรี 

ประชุมสัญจรกรรมการกํากับทิศทาง
แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล
ใหเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ และ
เยี่ยมชมโครงการสรางเสริมสุขภาพคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (ใน
ฐานะทีมประเมินภายนอกของแผนงานฯ)   
 

จัดโดย: แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษา
พยาบาลใหเปนผูนําในการสรางเสริม
สุขภาพ 
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ชื่อ วันที่ สถานที่ รายการ 

9. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 31 ตุลาคม 
2549 

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมระดมความคิดเห็นในการสรางกรอบ 
หลักสูตรอบรมและคูมือใหความรู 
แกสูตินรีแพทย ครั้งที่ 2   
 

จัดโดย: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

10. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 1 พฤศจิกายน 
2549 

คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร   

วิทยาเขตปตตานี 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยศึกษา 
และพัฒนาสันติวิธี ครั้งที่ 3/2549   
 

จัดโดย: ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 3 พฤศจิกายน 
2549 

สํานักปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ อาคาร
คลังพัสดุ สํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติ กระทรวง

สาธารณสุข 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน
วิชาการเพื่อการพัฒนาเครือขายสุขภาพ
ชุมชน ครั้งที่ 5/2549   
 

จัดโดย: สถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนา
เครือขายสุขภาพชุมชน 

12. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 8 พฤศจิกายน 
2549 

วิทยาลัยแพทยศาสตร 
กรุงเทพมหานครและ 

วชิรพยาบาล 

ประชุมกรรมการโครงการแผนงานพัฒนา
ศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของ 
โรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3   
 

จัดโดย: กลุมสถาบันแพทยศาสตร 
แหงประเทศไทย (กสพท) 
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

13. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 8 พฤศจิกายน 
2549 

สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ผูมีผลงานดานสิทธิมนุษยชนดีเดน ประจําป 
2549 ครั้งที่ 4/2549   
 

จัดโดย: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมี
ผลงานดานสิทธิมนุษยชนดีเดน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

14. ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
 

14 
พฤศจิกายน 

2549 

โรงแรมรอยัลปรินสเซส 
จังหวัดระนอง 

ประชุมกรรมการบริหารโครงการเพิ่มการ
ใหบริการดําเนินการอนามัยเจริญพันธุใน
กลุมประชากรในตะเข็บชายแดน 
“Increased Access to Reproductive 
Health Services by Border Populations”   
 

จัดโดย: มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 
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15. รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 20 
พฤศจิกายน 

2549 

อาคารเรียนบัณฑิต
วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัย”   
 

จัดโดย: งานพัฒนาการเรียนการสอน  
กองบริการการศึกษา              
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. -  รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 23 
พฤศจิกายน 

2549 

โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

1. ประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2549   
 

จัดโดย: สมาคมนักประชากรไทย  
2. เสนอผลงานการวิจัยในการประชุมเรื่อง

ดังตอไปนี้ 
-  คุณภาพชีวิตและความสุขของวัยรุนใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

- รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา “ “ -  ปจจัยการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในพื้นที่เฝา
ระวังทางประชากรกาญจนบุรี  พ.ศ.2547 

- รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา “ “ -  พลวัตรและบริบทของเพศสัมพันธในชาย 
รักชาย : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

- รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง “ “ -  Commuting Modes and Energy Use in 
Provincial Thailand 

- รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย “ “ -  อายุเริ่มตนของผูสูงอายุไทย 

17. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 24-26 
พฤศจิกายน 

2549 

โรงแรมทวาราวดี 
รีสอรท ปราจีนบุรี 

ประชุม “การพัฒนาแผนงานเครือขายเภสัชศาสตร 
ระยะที่ 2  ครั้งที่ 3”   
 

จัดโดย: หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม   
          คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

18. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 24 
พฤศจิกายน 

2549 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมระดมความคิดเห็นในการสรางกรอบหลักสูตร
อบรมและคูมือ “โครงการพัฒนาองคความรูของสูติ
นรีแพทย เรื่องการดูแลผูไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ”   
 

จัดโดย: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

19. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 27 
พฤศจิกายน 

2549 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (มทส.) 
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร 

ประชุมเวทีสนทนา (Forum) ตอ “ผลสําเร็จของ
สํานัก 7”   
 

จัดโดย: มูลนิธิทรัพยากรเพื่อสุขภาพ (มทส.) 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 

20. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 28 
พฤศจิกายน 

2549 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือการบูรณาการแผนงาน
พยาบาล 3 แผนงาน   
 

จัดโดย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (ส.ส.ส.) 
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21. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 1 ธันวาคม 
2549 

โรงแรมเอเชีย  
ราชเทวี กรุงเทพฯ 

ผูดําเนินการประชุมระดมสมองเพื่อสราง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องผูหญิงกับการใช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ   
 

จัดโดย: มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  

22. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 1 ธันวาคม 
2549 

โรงแรมเอเชีย  
กรุงเทพฯ 

ประชุมวาระพิเศษคณะกรรมการกํากับทิศทาง
แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลใหเปน
ผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2549   
 

จัดโดย: แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษา
พยาบาลใหเปนผูนําในการสรางเสริม
สุขภาพ 

23. ผศ.ดร.อารีย พรหมโม 3-6 
ธันวาคม 

2549 

โรงแรมอิมพีเรียล 
ควีนสปารค กรุงเทพฯ 

ประชุม Global Vaccine Research Forum and 
Parallel Satellite Symposia   
 

จัดโดย: กระทรวงสาธารณสุข 

24. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 8 ธันวาคม 
2549 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย (กสพท) 

ประชุมกรรมการกํากับทิศทางของแผนงาน
พัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3  
 

จัดโดย: กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย (กสพท)  

25. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 12-13 
ธันวาคม 

2549 

กลุมพัฒนาความ
รวมมือทันต-
สาธารณสุข 

ระหวางประเทศ 
จังหวัดเชียงใหม 

ประชุมการดําเนินงานโครงการ Establish a 
Multidisciplinary Research Forum among 
WHO CCs/Ces on an Evaluation of Oral 
Health Program   
 

จัดโดย: กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุข
ระหวางประเทศ กรมอนามัย จังหวัด
เชียงใหม 

26. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
แอ็ตติกจ         

12-16  
ธันวาคม 

2549 

โรงแรมริชมอนด 
จังหวัดนนทบุรี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของ
ทีมวิจัยกอนดําเนินการวิจัยในพื้นที่ระยะที่ 2 ของ
โครงการวิจัยการใหจิตศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กที่อยูในครอบครัวผูติดเชื้อเอชไอวี 
ในประเทศไทย   
 

จัดโดย: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

27. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 14-15 
ธันวาคม 

2549 

กลุมพัฒนาความ
รวมมือทันต-

สาธารณสุขระหวาง
ประเทศ  

จังหวัดเชียงใหม 

ประชุมเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
ทํางานชวยเหลือตางประเทศ (Workshop on 
sharing experience in providing consultancies 
to international communities)  
 

จัดโดย: กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุข 
ระหวางประเทศ กรมอนามัย จังหวัด
เชียงใหม 
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28. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 14 ธันวาคม 
2549 

หองประชุม
คณะกรรมาธิการ
อาคารรัฐสภา 

ประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา  
ปญหาและแนวทางการแกไขการไรสถานะทาง
กฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศ   
 

จัดโดย: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หนาที่สํานักงานเลขาธิการ สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 

29. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 15 ธันวาคม 
2549 

สํานักนโยบาย 
ยุทธศาสตร สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบัน
วิชาการเพื่อการพัฒนาเครือขายสุขภาพชุมชน  
ครั้งที่ 6/2549   
 

จัดโดย: สถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนา
เครือขายสุขภาพชุมชน สํานักนโยบาย
ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
กระทรวงสาธารณสุข 

30. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 21 ธันวาคม 
2549 

อาคาร 
คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ 

ประชุม “การสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการสอน 
ดานการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค   
 

จัดโดย: แผนงานการพัฒนาการสรางเสริม
สุขภาพของคณะเภสัชศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

31. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 22 ธันวาคม 
2549 

สถาบันวิชาการเพื่อ
พัฒนาเครือขาย 
สุขภาพชุมชน  

ตําบลคลองกระจัง 
อําเภอศรีเทพ  

และเขาคอรีสอรท 
จังหวัดเพชรบูรณ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายสุขภาพ
ชุมชนภาคเหนือ   
 

จัดโดย: เครือขายสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 

32. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 22-23 
ธันวาคม 

2549 

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

ประชุมสัญจรกรรมการกํากับ ทิศทางแผนงาน
พัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลใหเปนผูนํา
ในการสรางเสริมสุขภาพ และเยี่ยมชม
โครงการสรางเสริมสุขภาพ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
 

จัดโดย: แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษา
พยาบาลใหเปนผูนําในการสรางเสริม 

33. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
 

15 มกราคม 
2550 

Auditorium ช้ัน 3 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “WORLD UNIVERSITY 
RANKINGS”    
 

จัดโดย: งานวิเทศสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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34. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 18 มกราคม 
2550 

สํานักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ 

ประชุมเตรียมสมัชชาคุณธรรม 10 ประเด็น 
และรางปริญญาคุณธรรม   
 

จัดโดย: คณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
และตลาดนัดคุณธรรม สํานักงานปฏิรูป
ระบบสุขภาพแหงชาติ 

35. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 19 มกราคม 
2550 

คณะสถิติประยุกต 
สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร 

การสัมมนาเรื่อง  “ตัวแบบการประกันสังคม
แรงงานนอกระบบ : กรณีภาคเกษตรกรรม”   
 

จัดโดย: สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

36. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 25 มกราคม 
2550 

คณะทันต
แพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อสรุปผล
การตรวจเยี่ยมคณะทันตแพทยศาสตร ทั้ง 8 สถาบันฯ 
และเตรียมความพรอมเพื่อจัดสัมมนาครั้งที่ 4   
 

จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

37. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 29 มกราคม 
2550 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประชุมบูรณาการแผนงานพยาบาล 3 แผนงาน   
 

จัดโดย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ 

38. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 2 กุมภาพันธ 
2550 

คณะกรรมาธิการ 
อาคารรัฐสภา 2 

ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ   
 

จัดโดย: คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 

39. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 2 กุมภาพันธ 
2550 

อาคารศศนิเวศ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนะตอการราง
กฎกระทรวงลูกจางทํางานบาน   
 

จัดโดย: มูลนิธิเพ่ือพัฒนาเด็ก  

40. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 9 กุมภาพันธ 
2550 

หองประชุม
คณะกรรมาธิการ 
อาคารรัฐสภา 

ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ....   
 

จัดโดย: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 

41. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 13 กุมภาพันธ 
2550 

ราชบัณฑิตยสถาน 
สนามเสือปา 
กรุงเทพฯ 

ประชุมกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท
ประชากรศาสตร  
 

จัดโดย: ราชบัณฑิตยสถาน 

42. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 15 กุมภาพันธ 
2550 

แกรนดบอลลูม 
โรงแรมเดอะแกรนด 

กรุงเทพฯ 

การสัมมนาเรื่อง “Knowledge Applications:  
World Bank & Thailand Experience Sharing”   
 

จัดโดย: สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือ
สังคม 
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43. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 15 กุมภาพันธ 
2550 

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาเครือขายสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 
1/2550   
 

จัดโดย: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

44. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 16 กุมภาพันธ 
2550 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
พลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนยคุณธรรม) อาคาร
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมอนุกรรมการดําเนินการจัดสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 2  
 

จัดโดย: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง
คุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) อาคาร
วิทยาลัย 
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

45. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 19 กุมภาพันธ 
2550 

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ)   
 

จัดโดย: สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

46. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 21 กุมภาพันธ 
2550 

โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพมหานคร 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการ “พัฒนาการ
เรียนรูเพ่ือสุขภาวะในสถานศึกษา สูยุทธศาสตร 
เพ่ือการพัฒนาวัยรุน”   
 

จัดโดย:  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

47. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 22 กุมภาพันธ 
2550 

วิทยาลัยแพทยศาสตร 
พระมงกุฎเกลา 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางของแผนงาน
พัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3   
 

จัดโดย:  กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

48. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 26 กุมภาพันธ 
2550 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

ประชุมพิจารณาแผนงานเครือขายเภสัชศาสตร
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) ระยะที่ 2   
 

จัดโดย:  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

49. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 27 กุมภาพันธ 
2550 

อาคารศศนิเวศ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะทํางานจัดทําขอเสนอแนะตอการราง
กฎกระทรวงลูกจางทํางานบาน   
 

จัดโดย:  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก รวมกับ
ศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย 
สถาบันวิจัยเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

50. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 9 มีนาคม 
2550 

อาคารวาจวิทยาวัฑฒน 
คณะทันตแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สัมมนาคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งที่ 4   
 

จัดโดย: คณะทันตแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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51. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 20-23 
มีนาคม 
2550 

คําแสด รีสอรท 
กาญจนบุรี 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่ผลลัพธ 
Outcome Mapping”   
 

จัดโดย: คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

52. นายเกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร   23 มีนาคม 
2550 

พรไพลิน ริเวอร
ไซด อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

ผูแทนเขารวมประชุม “รวมคิดรวมฝน  
รวมแบงปนประสบการณจากสะเนพอง”   
 

จัดโดย: คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  
- ศูนยประสานงานโครงการสงเสริม 
ภูมิปญญาทองถิ่น สถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

53. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 4 เมษายน 
2550 

วัดญาณเวศกวัน 
ถนนพุทธมณฑล

สาย 4  
จังหวัดนครปฐม 

สัมมนาเรื่อง “กลยุทธสูความสําเร็จของ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย”   
 

จัดโดย: สภาคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล 

54. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 9-10 
เมษายน 
2550 

สถาบันพัฒนาการ 
สาธารณสุขอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมสรุปบทเรียนโครงการของนักศึกษาที่รับ
ทุนแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ 
(สอส.)   
 

จัดโดย:  แผนงานการพัฒนาถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริม
สุขภาพ 

55. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 10 เมษายน 
2550 

ตึกบัญชาการ 1 
ทําเนียบรัฐบาล 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการระดับชาติดานสังคม   
 

จัดโดย:  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

56. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 20 เมษายน 
2550 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ 

ประชุมกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาสังคม
วิทยา ครั้งที่ 4/2550   
 

จัดโดย:  ภารกิจวิทยาการ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

57. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 27 เมษายน 
2550 

โรงแรมรามา 
การเดนท 
กรุงเทพฯ 

สัมมนาพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

จัดโดย: สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

58. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 3 พฤษภาคม 
2550 

สํานักงานสภา
ความมั่นคง
แหงชาติ  

ทําเนียบรัฐบาล 

ประชุมหารือรวมกับผูทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการ 
และองคกรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวของ   
 

จัดโดย: สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
ทําเนียบรัฐบาล 
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59. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 4 พฤษภาคม 
2550 

อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

ประชุมและปรึกษาหารือเก่ียวกับงานวิจัย 
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคม
วิทยา ครั้งที่ 5/2550   
 

จัดโดย: ภารกิจวิทยาการ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

60. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 14 พฤษภาคม 
2550 

กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการ SPICE   
 

จัดโดย: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

61.  รศ.อรทัย อาจอ่ํา 1 มิถุนายน 
2550 

หองประชุมศูนย
อํานวยการยุทธศาสตร
สังคมอยูเย็นเปนสุข 

(ศอ.สส.)  
จังหวัดนนทบุรี 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาเครือขายสุขภาพชุมชน            
ครั้งที่ 3/2550    
 

จัดโดย:  สถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือขาย
สุขภาพชุมชน 

62. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 5 มิถุนายน 
2550 

อาคารเฉลิมพระบารมี 
50 ป แพทยสมาคม
แหงประเทศไทย 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน
โครงการรณรงครักษสุขภาพโดยแพทยรวมกับ 
สหวิชาชีพ  ครั้งที่ 1/2550   
 

จัดโดย: โครงการรณรงครักษสุขภาพโดยแพทย
รวมกับสหวิชาชีพ เครือขายพลวัตที่
ขับเคลื่อนดวยพลังสังคม บนฐาน 
ความรู เพ่ือรักษสุขภาพ เพ่ือชีวิตที่มี
คุณภาพของชุมชนอยางยั่งยืน 

63. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล   
ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

6 มิถุนายน 
2550 

สํานักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกัน

สุขภาพไทย 

ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูเช่ียวชาญจาก
สหภาพยุโรปที่เขารวมทํางานโครงการสนับสนุน
การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข   
 

จัดโดย: โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบ
บริการสาธารณสุข 

64. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 8 มิถุนายน 
2550 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดนครนายก 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางของแผนงาน
พัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนแพทยไทย ระยะที่ 3   
 

จัดโดย:  กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

65. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 8 มิถุนายน 
2550 

สถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี 

ประชุมคณะกรรมการกํากับการทํางานของ 
ที่ปรึกษาตรวจรับมอบงานโครงการวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชนในเรื่องความรุนแรง”   
 

จัดโดย: สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย  กลุมการวิจัย
และพัฒนา 
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66. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 14 มิถุนายน
2550 

อาคารวิทยาลัย 
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมนําเสนอแนวทางดําเนินงานวิจัยประเมินผล
โครงการที่ไดรับการเสริมหนุนจาก 
ศูนยคุณธรรม   
 

จัดโดย: ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง
คุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน) 

67. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 15 มิถุนายน 
2550 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 

ประชุมกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา 
 

จัดโดย: ภารกิจวิทยาการ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

68. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 21-22 
มิถุนายน 2550 

Veronica Residence 
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ประชุม “บทเรียนการทําโครงการพัฒนาเรื่อง
อาหารและโภชนาการ”   
 

จัดโดย: สํานักงานแผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปน
องคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.)   

69. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 22-23 
มิถุนายน 2550 

คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประชุม “เครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือ 
การสรางเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1-1/2550   
 

จัดโดย:  แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ 

70. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 5 กรกฎาคม 
2550 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมปรับแผนประจําป 2551-2553 รวมกับ
คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7   
 

จัดโดย:  คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

71. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 12 กรกฎาคม 
2550 

โรงแรมโรสการเดน 
ริเวอรไซด  

สวนสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแผนและตัวช้ีวัด 
ประจําป 2551-2553   
 

จัดโดย:  คณะกรรมการกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

72. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 13 กรกฎาคม 
2550 

สมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี 

(บานพักฉุกเฉิน) 
กรุงเทพฯ 

ประชุม “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของ
ผูหญิงที่ทองเมื่อไมพรอม“  ครั้งที่ 3   
 

จัดโดย: มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 
(สคส.) รวมกับองคการแพธ (PATH) 

73. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 17 กรกฎาคม 
2550 

หองประชุมกอง 
ทันตสาธารณสุข  

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางครั้งที่ 1/2550 
(แผนงานพัฒนาเครือขายทันตบุคลากรไทยเพื่อ
การสรางเสริมสุขภาพระยะที่ 2)   
 

จัดโดย: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 
สุขภาพ (สสส.) 
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74. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 20 กรกฎาคม 
2550 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
จังหวัดนครนายก 

ประชุมโครงการสรางเสริมสุขภาพในคณะ 
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 

จัดโดย:  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก 

75. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา   21 กรกฎาคม 
2550 

อาคารอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นครสวรรค 

ประชุมระดมสมอง เรื่อง “กระบวนการพัฒนา
เปาหมายและวิสัยทัศนรวมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2”   
 

จัดโดย: สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

76. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 26 กรกฎาคม 
2550 

สถาบันบําราศนราดูร 
จังหวัดนนทบุรี 

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนคําถามงานวิจัยการ
พัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาว
บุคคลในครอบครัว และกลุมคนดอยโอกาส   
 

จัดโดย: สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 

77. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 26 กรกฎาคม 
2550 

โรงแรมทีค การเดน 
สปารีสอรท 

จังหวัดเชียงราย 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูขามเครือขายประเด็น
เด็ก และเยาวชน  
 

จัดโดย: มูลนิธิแพทยชนบท สถาบันวิชาการเพื่อ
การพัฒนาเครือขายสุขภาพชุมชน  
กระทรวงสาธารณสุข 

78. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 27 กรกฎาคม 
2550 

แผนงานเครือขาย 
เภสัชศาสตรเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ 

ประชุม “เครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการสรางเสริม 
สุขภาพ” ครั้งที่ 2-2/2550   
 

จัดโดย: แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือ 
การสรางเสริมสุขภาพ 

79. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 5 สิงหาคม 
2550 

สถาบันวิจัย
จุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 

ประชุมในฐานะผูประเมินภายนอกของแผนงาน 
พัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาลใหเปนผูนําใน 
การสรางเสริมสุขภาพ   
 

จัดโดย: แผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ใหเปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ 

80. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 6-7 สิงหาคม 
2550 

Veronica Residence 
กรุงเทพฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิต 
สรางเสริมสุขภาพดานสิ่งแวดลอม : แนวคิด 
กลยุทธ และบทเรียน   
 

จัดโดย: สอส. คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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81. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 8 สิงหาคม 
2550 

อาคารวาทวิทยารัฑฒน 
คณะทันตแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประชุมเพื่อพิจารณารางขอเสนอแผนงาน 
คณะทันตแพทยศาสตรสรางเสริมสุขภาพระยะที่สอง   
 

จัดโดย: ศูนยประสานงานแผนงาน 
คณะทันตแพทยศาสตรสรางเสริมสุขภาพ 

82. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 9 สิงหาคม 
2550 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประชุมติดตามผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การสรางเสริมสุขภาพกายในคณะแพทยศาสตร  
ครั้งที่ 3/2550   
 

จัดโดย: กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
(กสพท) 

83. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 10 สิงหาคม 
2550 

Veronica Residence 
กรุงเทพฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนการทํา
โครงการพัฒนาเรื่อง การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   
 

จัดโดย:  สอส. คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

84. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 10 สิงหาคม 
2550 

หองประชุมศูนย
อํานวยการยุทธศาสตร
สังคมอยูเย็นเปนสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 

นนทบุรี 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาเครือขายสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4/2550   
 

จัดโดย: สถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนาเครือขาย
สุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 
นนทบุรี 

85. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 14-15 
สิงหาคม 2550 

โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือขายขอมูลพ้ืนฐานและ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาลุมน้ําทาจีน-แมกลอง   
 

จัดโดย: คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

86. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 17 สิงหาคม 
2550 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประชุมวิชาการประจําป “สตรีศึกษา” ครั้งที่ 8   
ภายใตหัวขอ “เศรษฐศาสตรการเมืองเรื่องเพศ” 
(Political Economy of Gender)  
 

จัดโดย:  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสตรี-
ศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 

87. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 24 สิงหาคม 
2550 

หองประชุมสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข 

กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข นนทบุรี 

ประชุม “การขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของ
ผูหญิงที่ทองไมพรอม” ครั้งที่ 4   
 

จัดโดย: องคการแพธ (PATH) รวมกับมูลนิธิสราง
ความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 

88. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 28 สิงหาคม 
2550 

ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานพัฒนา
บทบาทสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการสราง
เสริมสุขภาพระดับจังหวัดแนวใหม ครั้งที่ 4/2550   
 

 

จัดโดย:  แผนงานพัฒนาบทบาทสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการสรางเสริม
สุขภาพระดับจังหวัดแนวใหม 
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89. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 29 สิงหาคม 
2550 

โรงแรมอลิซาเบธ 
กรุงเทพฯ 

ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมการสรุปผลงาน
ของ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกร 
การสรางเสริมสุขภาพ (สอส.) และการจัดประชุม
วิชาการเผยแพรผลงาน 3 ป ของ สอส. 
ตลอดจนการเตรียมการเรื่องแผนงานระยะที่ 2 
ของ สอส.   
 

จัดโดย: คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

90. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 31 สิงหาคม 
2550 

กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

ประชุมคณะทํางานดานการจัดการทําระบบ
ขอมูลแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ลาว และกัมพูชา ครั้งที่ 1/2550   
 

จัดโดย: ศูนยบริหารคอมพิวเตอร กรมการจัดหางาน 

91. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 1-2 กันยายน 
2550 

ภูตะวันรีสอรท 
อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 

ประชุมและเปนที่ปรึกษาเรื่อง “การรับฟงความ
คิดเห็นประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา
ทางเลือกเชิงนโยบายการปนสวนบริการทดแทน
ไต ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในประเทศไทย”   
 

จัดโดย: สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ 

92. รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 3 กันยายน 
2550 

โรงแรมเอเชีย  
แอรพอรท 

กรุงเทพมหานคร 

ประชุมคณะที่ปรึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร 
การวิจัยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดนครสวรรค   
 

จัดโดย: สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดนครสวรรค 

93. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
 ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

4 กันยายน 
2550 

สํานักงาน ก.พ. 
กรุงเทพมหานคร 

สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การวางแผน
กําลังคนเพื่อรองรับวิกฤติโครงสรางอายุ
ขาราชการ   
 

จัดโดย: สํานักงาน ก.พ. 

94. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 6 กันยายน 
2550 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน
เครือขายเภสัช-ศาสตรเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพ (คภ.สสส.) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2-2/2550   
 

จัดโดย:  แผนงานเครือขายเภสัชศาสตรเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ 

95. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 5-6 กันยายน 
2550 

โรงแรมแอมบาสเดอร 
กรุงเทพฯ 

ประชุมวิชาการ “ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน”   
 

จัดโดย:  สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข 
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96. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค 

20 กันยายน 
2550 

หองประชุม
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนงานปองกันติดเชื้อ เอช ไอ วี และการดูแล
รักษาผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส กลุมคนยายถิ่น
ตางชาติและกลุมประชากรเคลื่อนยาย พ.ศ.
2550-2554   
 

จัดโดย:  สํานักงานพัฒนาวิชาการสนับสนุน 
การปองกันแกไขปญหาเอดส    
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

97. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 

20 กันยายน 
2550 

โรงแรมริชมอนด 
นนทบุรี 

ประชุมวาระการประกันสังคม ประจําป 2550   
 

จัดโดย:  สํานักงานประกันสังคม 

98. รศ.อรทัย อาจอ่ํา 25 กันยายน 
2550 

อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ป  

แพทยสมาคมแหง 
ประเทศไทย 

ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงาน
โครงการรณรงครักษสุขภาพโดยแพทยรวมกับ 
สหวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2550   
 

จัดโดย: แผนงานโครงการรณรงครักษสุขภาพ
โดยแพทยรวมกับสหวิชาชีพภายใตการ
สนับสนุนจาก สสส. 

99. รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 29-30 
กันยายน 

2550 

ผึ้งหวาน รีสอรท 
แอนดสปา  
อําเภอเมือง  

จังหวัดกาญจนบุรี 

ประชุมและเปนที่ปรึกษาเรื่อง “การรับฟงความ
คิดเห็นประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา
ทางเลือกเชิงนโยบายการปนสวนบริการทดแทน
ไตภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในประเทศไทย”   
 

จัดโดย: สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ 

 
7.2 การเขารวมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานวิจัย ในตางประเทศของ

คณาจารย และขาราชการสถาบันฯ 
 

ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

1. รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 4-7 ตุลาคม 
2549 

เมือง Becici 
ประเทศ Serbia 

and Montenegro 

Foundation PH 
Suisse-

Partnerships in 
Health และ 

ทุนสถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

ประชุม “Building 
Multisectoral Partnership” 

2. รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
น.ส.จงจิตต  ฤทธิรงค 

10-13 ตุลาคม 
2550 

เมือง Pune 
ประเทศอินเดีย 

The INDEPTH 
Network 

ประชุม “The Cross Site 
Capacity Building 
Workshop” 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

3.  ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 10-13 ตุลาคม 
2550 

เมือง Kunming 
ประเทศ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

Rockefeller 
Foundation 

ประชุม “The United Nation 
Regional Task Force”  ใน
หัวขอเรื่อง “Mobility and 
HIV Vulnerability 
Reduction” 

4. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค 

16-18 ตุลาคม 
2550 

กรุงเจนีวา 
ประเทศ

สมาพันธรัฐสวิส 

The World 
Health 

Organization 

ประชุม Meting of the 
Specialist Panel for Social 
Science and Operations 
Research on Reproductive 
Health ในฐานะ WHO 
Temporary Advisor 

5. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 30 ตุลาคม –  
3 พฤศจิกายน 

2549 

กรุงกัวเตมาลา 
ประเทศ
กัวเตมาลา 

Global Fund ผูแทนจาก South East Asia 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโลก ครั้งที่ 14 (The 
Global Fund’s Fourteenth 
Board Meeting) 

6. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 31 ตุลาคม –  
5 พฤศจิกายน 

2549 

กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส 

Open Society 
Institute (OSI) 

1. ประชุม Co-infection 
Tuberculose/HIV 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Civil Society and TB 
Policy in Thailand’ 

7. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค 

5-8 
พฤศจิกายน 

2549 

Nihon University 
กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน 

The Nihon 
University and 
the Ministry of 
Science and 
Education of 

Japan 

ประชุม The External 
Evaluation Committee of 
the Academic Frontier 
Project on Population and 
Economic Development 

8. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี 16-20 
พฤศจิกายน 

2549 

เมือง Dallas และ
รัฐ Texas 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

1. ประชุม 59th Annual 
Scientific Meeting 

2. เสนอผลงานวิจัย เรื่อง 
“Designing a Health 
Promotion Program to 
the Elderly in Rural 
Thailand” 

9. ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ 17-20 
พฤศจิกายน 

2549 

ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

บัณฑิตวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 
(ทุนอุดหนุนใน
การพัฒนา
คณาจารย

บัณฑิตศึกษา และ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกไป
ตางประเทศ) 

1. ประชุม The 10th 
International Convention 
of the East Asian 
Economic Association 
(EAEA) 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Infrastructure and Land 
Use: A Case Study 
Using Nang Rong Panel 
Data” 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

10. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 27-30 
พฤศจิกายน 

2550 

กรุงจาการตา 
ประเทศ

อินโดนีเซีย 

WHO - 
SEARO 

1. ประชุม The 11th Meeting 
of the Stop TB 
Coordinating Board, 
Meeting of Partners for 
TB Control in South East 
Asia 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Civil Society and TB 
Control” 

11. ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 3-12 ธันวาคม 
2549 

The 
Pennsylvania 

State University 
รัฐเพนซิลวาเนีย 

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลงาน/
ติดตามความกาวหนา และให
คําปรึกษาในงานวิจัยของ  
น.ส.นิสาพร วัฒนศัพท กับ 
Professor John Casterline 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชาวตางประเทศ 

12. รศ.ดร.วรชัย ทองไทย 14-15 ธันวาคม 
2549 

The Shanghai 
Academy of 

Social Sciences, 
Shanghai 
ประเทศ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

Shanghai 
Academy of 

Social 
Sciences and 
Old Dominion 

University 

1. ประชุม The International 
Symposium on 
Urbanization, Gender, and 
Public Health 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Gender Inequality in 
Health: Evidence from 
Kanchanaburi 
Demographic Surveillance 
System” 

13. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 10-12 มกราคม 
2550 

Asian Meta 
Center ประเทศ

สิงคโปร 

Asian Meta 
Center 

ประชุมเพื่อพัฒนา
แบบสอบถามในการวิจัยเรื่อง 
“Transnational Migration in 
Southeast Asia and the 
Health of Vulnerable 
Groups Left Behind 

14. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค 

18-19 มกราคม 
2550 

เมือง Durban 
ประเทศ South 

Africa 

UNAIDS ประชุม “Social Science 
Perspectives on Male 
Circumcision for HIV 
Prevention CAPRISA” 

15. รศ.ดร.วรชัย ทองไทย 22 มกราคม –  
9 กุมภาพันธ 

2550 

Department of 
Sociology and 

Criminal Justice, 
Old Dominion 

University 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

UNAIDS ประชุมและเขียนบทความกับ 
Prof. Xiushi Yang ใน
โครงการสํารวจสุขภาพ
อนามัยและโรคเอดสใน
ประเทศไทย พ.ศ.2549 ของ
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

16. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 1-2 
กุมภาพันธ 

2550 

เมือง Accra 
ประเทศกานา 

INDEPTH 
Network 

ประชุม “Invitation to Board 
of Trustees Meeting” ใน
ฐานะ INDEPTH Network 
Board Member 

17. น.ส.จงจิตต ฤทธิรงค 26 กุมภาพันธ 
– 2 มีนาคม 

2550 

เมือง 
Mtubatuba 

ประเทศ South 
Africa 

INDEPTH ประชุม “INDEPTH Data 
Management” 

18. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 4-9 มีนาคม 
2550 

นครนิวยอรก 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

The Open 
Society 
Institute 

ประชุมคณะทํางาน TB 
Monitoring Project, 
HIV/AIDS Monitoring 
Project 

19. ผศ.ดร.อารีย  พรหมโม 
รศ.พิเศษ ดร.ฟลิป เกสต 

12-14 มีนาคม 
2550 

กรุง Yangon 
ประเทศ 

Myanmar 

The World 
Health 

Organization 

ประชุม Special Session of 
the Ninth Meeting of the 
Regional Advisory Panel 
for Asia and the Pacific 

20. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 19 มีนาคม –  
6 เมษายน 

2550 

กรุงเจนีวา 
ประเทศ

สมาพันธรัฐสวิส 

The Gates 
Foundation 

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
เตรียมการสําหรับบทบาท
ของกองทุนโลกในอนาคต 

21. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 22-23 มีนาคม 
2550 

เมือง Brussels 
ประเทศเบล

เยี่ยม 

United Nations 
High Com-

missioner for 
Refugees 
(UNHCR), 
Geneva 

ไดรับเชิญจาก The Center for 
Research on the 
Epidemiology of Disasters 
(CRED) University of 
Louvain เขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “Profiling of 
Internally Displaced Persons 
(IDPs) และเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง  “Am I Thai , or Am I 
Not? Invisible and Left Out 
Thai-Born Non-Thai 
Nationals” 

22. ผศ.ดร.อารีย พรหมโม 29-31 มีนาคม 
2550 

กรุงนิวยอรก 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

PAA 
Organizing 
Committee 

1. ประชุมประจําปของ 
Population Association 
of America 2007 Annual 
Meeting Program 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Vaginal Practices 
among Woman in 
Thailand: Prevalence 
and Motivation” 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

23. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 

 
29-31 

มีนาคม 2550 
เมือง New York 

City ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 
(ทุนอุดหนุนในการ
พัฒนาคณาจารย
บัณฑิตศึกษา และ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกไป
ตางประเทศ) 

1.ประชุม Population 
Association of America 
2007 Annual Meeting 
Program 

2. นําเสนอบทความวิจัยแบบ 
Oral Presentation เรื่อง 
“Longitudinal Analysis of 
the Impact of Migration 
on Household Wealth in 
Kanchanaburi Province, 
Thailand”   

3. เสนอบทความวิจัยแบบ 
Poster เรื่อง “Economic 
Assimilation among non-
Thai house-holds in 
Kanchanaburi, Thailand: 
Does Village Context 
Matter?” 

24. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 29-31 
มีนาคม 2550 

เมือง New York 
City ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

เสนอบทความวิจัยแบบ 
Poster เรื่อง “Association 
Between Migratory 
Experience and Sexual 
Behaviors among Young 
Adults in Thailand” 

25. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

16-20 
เมษายน 
2550 

เมือง Miami 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

Miami University 
และสถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 

ประชุมระหวาง Miami 
University และสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ใน
หลักสูตร M.A. Program 
ของทั้งสองสถาบันฯ 

26. ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 22 เมษายน –  
7 พฤษภาคม 

2550 

The University of 
North Carolina at 

Chapel Hill, 
USA. 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ประชุมเพื่อพิจารณาผลงาน 
ติดตามความกาวหนา และให
ปรึกษาในงานวิจัยของ  
น.ส.สุกัญญา จงถาวรสถิต 
กับ  Prof.Barbara Entwisle  
อาจารยที่ปรึกษาชาว
ตางประเทศ  
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

27. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 23 เมษายน –  
4 พฤษภาคม 

2550 

กรุงเจนีวา 
ประเทศ

สมาพันธรัฐสวิส 

The Gates 
Foundation 

ประชุม The Transition Team 
ของกองทุนโลก 

28. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
น.ส.จงจิตต  ฤทธิรงค 

8-16 
พฤษภาคม 

2550 

มหาวิทยาลัยคิงส 
ประเทศ

สหราชอาณาจักร 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Analysis of Longitudinal and 
Clustered Data Using STATA 
และประชุมวิเคราะหขอมูล
รวมกับคณะผูวิจัยและ
ผูเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย- 
คิงส เรื่องโครงการสุขภาพและ
การเกื้อหนุนทางสังคมใน
ผูสูงอายุในพื้นที่เฝาระวัง
กาญจนบุรี ที่ดําเนินการวิจัย
รวมกับสถาบันฯ 

29. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 11-16 
พฤษภาคม 

2550 

กรุงเจนีวา 
ประเทศ

สมาพันธรัฐสวิส 

กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ประชุมเตรียมการจัดการ
ประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดลฯ ประจําป 2551 
(Prince Mahidol Award 
Conference หรือ PMAC)   
ในฐานะคณะกรรมการ 
อํานวยการจัดการประชุม 
(International Organizing 
Committee PMA 
Conference) ในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2550 

2. ประชุมสมัชชาอนามัยโลก
สมัยที่ 60 ระหวางวันที่    
14-16 พฤษภาคม 2550 

30. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค 

รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา  
ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 

2-8 มิถุนายน 
2550 

Miami 
University 
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

Miami University 
และ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุมรวมกันระหวางคณาจารย
ของ Miami University กับ
คณาจารยของสถาบันฯ ใน
โครงการจัดต้ังหลักสูตร 
ปริญญาโทนานาชาติ สาขาวิชา
ประชากรสูงอายุ ที่สถาบันฯ จะ
เปดสอนในปการศึกษา 2551 

31. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 10-15 
มิถุนายน 

2550 

Vancouver 
British 

Columbia 
ประเทศแคนาดา 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประชุม Health Promotion 
and Education 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

32. รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 20-30 
มิถุนายน 

2550 

The Royal Free 
Hospital NHS 
and the Royal 

Free and 
University 

College และ 
Bath University 

ประเทศ
สหราชอาณาจักร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 

1. ประชุม Globalization and 
Adolescent Mental Health 
และเขารวมประชุม 
International Conference 
Wellbeing in International 
Development 

2. เสนอผลงานวิจัยแบบ 
Poster Presentation เรื่อง 
Quality of Life and 
Happiness among Thai 
Youth 

33. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 20-24 
มิถุนายน 

2550 

The Royal Free 
Hospital NHS 
and the Royal 

Free and 
University 

College Medical 
School 

(RFUCLMS) 
ประเทศ

สหราชอาณาจักร 

The Royal Free 
Hospital NHS 

ประชุม Globalization and 
Adolescent Mental Health 

34. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 2-3 
กรกฎาคม 

2550 

กรุงไคโร ประเทศ
อียิปต 

Partners in 
Population and 
Development 

ประชุม Real-Life Sharing 
Workshop for Consultants 
on Reproductive Health 

35. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี 5-8 
กรกฎาคม 

2550 

Saint Petersburg 
ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซีย 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ประชุม VI European 
Congress of International 
Association of 
Gerontology and 
Geriatrics 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Lesson Learned from 
Participatory Action 
Research on a Health 
Promotion Programme 
for the Elderly in 
Thailand” 

36. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 12-24 
กรกฎาคม 

2550 

เมือง Sydney 
ประเทศ

ออสเตรเลีย 

AusAID, 
University of New 

South Wales, 
Australia 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Leadership in Health 
Development and Human 
Rights 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

37. ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 
 
ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

21-25 
กรกฎาคม 2550 

21-22 
กรกฎาคม 2550 

ประเทศ 
สิงคโปร 

Asian 
MetaCentre 

ประชุม Transnational 
Migration in SE Asia and 
The Health of Children Left 
Behind 

38. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 10-13 สิงหาคม 
2550 

 
13-17 สิงหาคม 

2550 

- สหพันธ 
สาธารณรัฐ
บราซิล 

- สาธารณรัฐ
อารเจนตินา 

โครงการประชุม
วิชาการรางวัล
สมเด็จเจาฟา
มหิดลใน 
พระบรม
ราชูปถัมภ 

ประจําป 2550 

1. ดูงานดานสาธารณสุขและ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา
และวัคซีน 

2. ประชุม  Buenos Aires 
30/154: From Alma-Alta 
to the Millennium 
Declaration: International 
Conference on Health 
for Development: “Rights 
Facts and Realities” 

39. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 20 สิงหาคม 
2550 

กรุงโคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา 

UNODC 1. ประชุม The 8th 
International Congress 
on AIDS in Asia and the 
Pacific 

2. เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Gender Relations and 
HIV/AIDS Knowledge, 
Attitude and Prevalent 
Practices among Sex 
Workers in Thailand and 
Japan in 2006/7; and on 
the Basis of Which, 
Effective HIV/AIDS 
Services will be 
Identified” 

40. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 3-7 กันยายน 
2550 

กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา 

The INDEPTH 
Network 

เสนอผลงานวิจัยแบบ  
Oral Presentation เรื่อง 
“Economic Mobility among 
Thai and non-Thai 
Households in KDSS”   
ในการประชุม The 7th 
Annual General and 
Scientific Meeting of the 
INDEPTH Network หัวขอ
เรื่อง “The Role of DSS in 
Monitoring the Progress 
on the Millennium 
Development Goals” 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

41. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 3-5 กันยายน 
2550 

ประเทศ 
สิงคโปร 

The Institute of 
Southeast Asian 
Studies (ISEAS) 

เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Financing Ageing 
Population in Thailand: 
Health Care Financing 
and Economic / Social 
Security for the Elderly”  
ในการประชุม Financing 
Issues for an Ageing 
Society in Southeast  
Asia 

42. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 3-7 กันยายน 
2550 

กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา 

The INDEPTH 
Network 

ประชุม 7th Annual General 
and Scientific Meeting  
เรื่อง The Role  
of DSS in Monitoring 
Progress on the 
Millennium Development 
Goals (MDGs) 

43. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 13-14 
กันยายน 2550 

Asia Research 
Institute, 
National 

University of 
Singapore 

ประเทศสิงคโปร 

Asia Research 
Institute, 
National 

University of 
Singapore 

เสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
“Struggling to Survive: 
Domestic Workers in 
Thailand”  ในการประชุม 
International Workshop of 
Female Labor Migration  

44. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 13-15 
กันยายน 2550 

เมือง Moscow 
ประเทศรัสเซีย 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

เสนอผลงานวิจัยและ Oral 
Presentation เรื่อง 
“Economic Assimilation 
among non-Thai 
Households in 
Kanchanaburi, Thailand.  
Does Village Context 
Matter?”  ในการประชุม 
“Migration and 
Development” 

45. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 18-19 
กันยายน 2550 

New Delhi 
ประเทศอินเดีย 

The World 
Health 

Organization 

ประชุมกลุมผูเช่ียวชาญ 
WHO Collaborating 
Centres in MPS/RHR 
area, SEARO, New Delhi 
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ช่ือ วันที่ สถานที่ แหลงทุน รายการ 

46. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 19-21 
กันยายน 

2550 

กรุงเจนีวา 
ประเทศ

สมาพันธรัฐสวิส 

The Global 
Fund 

เขารวมประชุมในฐานะ  
the Representative of the 
South East Asia Region 
Constituency เรื่อง 
“Invitation to Attend the 
Global Fund’s Policy and 
Strategy Committee” 

 
8. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร”  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ
ที่ 

 

เรื่อง 
 

ครั้ง
ที่ 

 

วัน เดือน 
ป 

 

วิทยากรบรรยาย 

1 Family Structure and Youth Life 
Quality in Kanchanaburi DSS, 
Thailand 

492 4 ตุลาคม 
2549 

Mr. Wanippol Maha-archa 

2 Effects of Out-migration on the ‘Left 
Behind’ Elderly Care in 
Kanchanaburi Province, Thailand 

493 11 ตุลาคม 
2549 

Mrs. Quin Min 

3 Female Headship, Household 
Attribute and Its Socioeconomic 
Well-being: Evidence from 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System 

494 18 ตุลาคม 
2549 

Ms. Malee Sunpuwan 

4 Gendered Dimensions of 
Educational Attainments & 
Occupational Status in 
Kanchanaburi DSS Villages: An 
inter-temporal analysis 

495 25 ตุลาคม 
2549 

Dr.P.K. Viswanathan 
Dr.Varachai Thongthai  
Dr.Amara Soonthorndhada 

5 ระบบการประกันสุขภาพของคนไทย 
(Health Insurance System of Thai 
People) 

496 1 
พฤศจิกายน 

2549 

นายธีระ  สินเดชารักษ 
ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
         

6 ผูชายสีรุง : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม
วาดวยเพศที่สาม 

497 8 
พฤศจิกายน 

2549 

รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 

7 The Sixth INDEPTH Annual General 
and Scientific Meeting (AGM) 

498 15 
พฤศจิกายน 

2549 

รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย 
Mr.Sharad Sharma 
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ลําดับ
ที่ 

 

เรื่อง 
 

ครั้
งที่ 

 

วัน เดือน 
ป 

 

วิทยากรบรรยาย 

8 A Gender Synthesis on NCD Risk 
Factors: Evidence from KDSS 

499 22 
พฤศจิกายน 

2549 

Assoc. Prof. Amara 
Soonthorndhada 

Assoc. Prof. Dr. Kusol 
soonthorndhada 

And Dr. Amith Sumanasekara 

9 Internal Labor Migration: Floating 
Labor Migration in Vietnam and 
Labor Migration in Kanchanaburi 

500 29 
พฤศจิกายน 

2549 

Mr. Tran Quang Lam 

10 Feasibility study of improving current 
situation of fighting HIV/AIDS, TB, 
and Malaria in Kanchanaburi 

501 30 
พฤศจิกายน 

2549 

Prof. Tatoul Manasserian 

11 20th Anniversary The Asia-Pacific 
Population Journal 

502 6 ธันวาคม 
2549 

Dr. Keiko Osaki Tomita 
and Dr.Sureeporn Punpuing 

12 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

503 13 ธันวาคม 
2549 

น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 
นายปยวัฒน  เกตุวงศา 
น.ส.ศุทธิดา  ชวนวัน 
ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ  
          เลียวประไพ 
และ รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

13 Assessing the Levels of and 
Contextual Influences on Self-
Reported Obstetric Morbidity and 
Related Care Seeking Behaviour in 
Kanchanaburi, Thailand 

504 20 ธันวาคม 
2549 

Mr. Sharad Kumar Shamar 

14 Differential Utilization of Health Care 
Services among Ethnic Groups in 
the Thailand-Myanmar Border: A 
Case Study of Kanchanaburi 
Province, Thailand 

505 27 ธันวาคม 
2549 

Mr. Jian Hu 

15 Biophysical and Social Dimensions 
Effecting Land Use and 
Reforestation in Kanchanaburi 

506 3 มกราคม 
2550 

Mr. Thirapong Santiphop 

16 The Effect of Reproductive 
Preference and Life Course Factors 
on Subsequent Fertility Behaviors: A 
Cohort Study among Married 
Women in Kanchanaburi Province, 
Thailand 

507 10 มกราคม 
2550 

Mrs. Hongxia Zhang 

17 The Impact of Rural – Urban 
Migration on Fertility in Vietnam 

508 17 มกราคม 
2550 

Mr. Ha Viet Hung 
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ลําดับ
ที่ 

 

เร่ือง 
 

คร้ังที่ 
 

วัน เดือน 
ป 

 

วิทยากรบรรยาย 

18 The Impact of AIDS on Older Persons 
in Cambodia 

509 24 
มกราคม 

2550 

Dr. John Knodel 

19 Does Irregular Migration Reduce the 
Wages of Thais? 

510 31 
มกราคม 

2550 

Dr. John Bryant 
Lect. Dr. Pungpond Rakamnuaykit 

20 Early Transition to Motherhood: 
Evidence from Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System, 
Thailand 

511 7 
กุมภาพันธ 

2550 

Mrs. Nowrozy Kamar Jahan 

21 Cross-border Migration in Thailand: 
Health, Economic, Politics, Problems 
and Challenges 

512 14 
กุมภาพันธ 

2550 

Mr. Raisul Haque 
Ms. Dusita Pungsamrarn 
Mr. Nyi Nyi 
Ms. Khaing Khaing Soe 
Ms. Nucharee Srivirojana 
and Ms. Sunethra Perera 

22 4 เดือนที่สถาบันวิจัยประชากรแม็กซแพลงค 513 21 
กุมภาพันธ 

2550 

ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

23 Development Culturally Sensitive 
Measures: The Case of Psychological 
Well-being among Thai Elderly 

514 28 
กุมภาพันธ 

2550 

Prof. Berit Ingersoll-Dayton,  

24 ภาวะหนี้กับความอยูดีมีสุขของประชากร
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

515 7 มีนาคม 
2550 

น.ส.ณัฐกาญจน  สาสิงห 

25 Interactive Effect of Labor Force Age 
Out-Migration and Matrilocality on 
Elderly and Children’s Living 
Arrangement: Cross Sectional Data 
Analysis of Kanchanaburi DSS 

516 7 มีนาคม 
2550 

Ms.Wimontip Musikaphan 

26 Understanding Youth Sexual Culture in 
Central Java 

517 13 
มีนาคม 
2550 

Dr. Nicholas Ford 

27 จากบานอะบอโด 
สูพืชสวนโลก : บอกเลาประสบการณโดย
กลุมเพื่อนรักเด็กดอย 

518 14 
มีนาคม 
2550 

น.ส.ปยะรัตน เจียรนัย 
นายพงษศักด์ิ  หมื่นศักดา 
นางยุวดี  ชุนลิ้ม  และ 
น.ส.หทัยรัตน  เสียงดัง 

28 ผลกระทบจากการยายถิ่นออกของสมาชิก
ในครัวเรือนตอการใชที่ดิน : กรณีศึกษา
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

519 21 
มีนาคม 
2550 

นายปยวัฒน  เกตุวงศา 
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ลําดับ
ที่ 

 

เร่ือง 
 

คร้ัง
ที่ 

 

วัน เดือน 
ป 

 

วิทยากรบรรยาย 

29 Gender, Occupational Segregation and 
Income Disparities in Thailand: A 
Longitudinal Analysis Based on 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System Data 

520 28 มีนาคม 
2550 

Mr.P.K. Viswanathan and 
Dr.Varachai Thongthai 

30 Inequality and Health Insurance of 
Thai Population 

521 11 
เมษายน 
2550 

Mr. Teera Sindecharak 

31 รูปแบบการอยูอาศัยของสตรีโสดสูงอายุ
ในประเทศไทย (Living Arrangements of 
Unmarried Elderly Women in Thailand)  

522 18 
เมษายน 
2550 

Ms. Suthida Chuanwan 

32 Capitals, Capabilities and Sustainable 
Livelihood Outcomes: A Study in the 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System Context in 
Thailand 

523 25 
เมษายน 
2550 

Mr.P.K. Viswanathan and 
Dr.Varachai Thongthai 

33 Responding to the Needs of People 
Affected by Hurricane Katrina 

524 9 
พฤษภาคม 

2550 

Dr. Alden Henderson 

34 Determinants of Parental Care-
Seeking for Sick Children: Implications 
for Vietnam’s Pro-Poor Health Policies 

525 23 
พฤษภาคม 

2550 

Mr. Bussarawan 
Teerawichitchainan   

Mr. James F. Philips 

35 Fertility Intentions and Subsequent 
Behaviors among Thai Married 
Women: The Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System, 
2000-2004 

526 23 
พฤษภาคม 

2550 

Mrs. Hongxia Zhang 

36 Interrelationship Between Poverty and 
Migration: Case Study of the 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System 

527 31 
พฤษภาคม 

2550 

Mrs. Saranya Sucharitakul 

37 Inequality in Child Mortality among 
Ethnic Groups in Thailand 

528 6 มิถุนายน 
2550 

Ms.Kwanchit Sasiwongsaroj 

38 Do Areas Matter? Documenting 
Geographic Determinants of the Dual 
Burden of Child Malnutrition in 
Kanchanaburi, Thailand 

529 13 
มิถุนายน 

2550 

Ms.Rebecca Firestone  

39 A Decomposition of Fertility Changes 
in Lao PDR 

530 13 
มิถุนายน 

2550 

Mr. Keonakhone Houamboun 
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ลําดับ
ที่ 

 

เร่ือง 
 

คร้ังที่ 
 

วัน เดือน ป 
 

วิทยากรบรรยาย 

40 ระเบิดคนเมือง 531 19 มิถุนายน 
2550 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล  
และคณะ 

41 Globalisation of Marriage Market: 
Some Data from Thai Census 

532 20 มิถุนายน 
2550 

Asst. Prof. Dr. Aree Prohmmo   
Lect. Dr. John Bryant 

42 Remote Sensing Application for Land 
Use Change Analysis: The Case 
Study of Kanchanaburi 

533 27 มิถุนายน 
2550 

Mr. Thirapong Santiphop 

43 People and the Land Forest. Land 
Clearing by Migrant Settlers and 
Economic Welfare in the Ecuadorian 
Amazon 

534 4 กรกฎาคม 
2550 

Professor Dr. Richard Bilsborro 

44 A Comparative Study of Migrant 
Interactions with Elderly Parents in 
Rural Cambodia and Thailand 

535 11 
กรกฎาคม 

2550 

Assistant Professor Kim 
Korinek 

45 เมื่อนําขอมูลการสํารวจสถานการณเด็ก
ในประเทศไทย พ.ศ.2548-2549  
มาศึกษาการตายในเด็ก 

536 18 
กรกฎาคม 

2550 

ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

46 การคืนขอมูลสูชุมชน 537 24 
กรกฎาคม 

2550 

น.ส.เขมิกา  ยามะรัต 

47 การคืนขอมูลสูชุมชน 538 25 
กรกฎาคม 

2550 

ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
นางสุภาณี  ปลื้มเจริญ   
น.ส.เรวดี  สุวรรณนพเกา 

48 The Relationship between Migration 
and Fertility Behavior: Evidence from 
Nang Rong District, Buriram 
Province, Thailand 

539 1 สิงหาคม 
2550 

Ms.Sukanya 
Chongthawonsatid 

49 Schooling Trajectories among 
Kanchanaburi Youth – A Preliminary 
Analysis 

540 8 สิงหาคม 
2550 

Assistant Professor Kim 
Korinek 

50 Interactive Effect of Labor Force Age 
Out – Migration and Density of Living 
Locality on Elderly and Children’s 
Living Arrangement 

541 8 สิงหาคม 
2550 

Ms.Wimontip Musikaphan 

51 Family Structure and Youth Quality of 
Life in Kanchanaburi Province, 
Thailand 

542 15 สิงหาคม 
2550 

Mr. Wanippol Mahaarcha 

52 A Causal Model of Social Network and 
Social Support Influencing on Health 
Aging among Thai Older Persons 

543 22 สิงหาคม 
2550 

Ms. Kattika Thanakwang 
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ลําดับ
ที่ 

 

เร่ือง 
 

คร้ังที่ 
 

วัน เดือน ป 
 

วิทยากรบรรยาย 

53 Impact of International Labour 
Migration on Left – Behind Households 
in Sri Lanka 

544 29 สิงหาคม 
2550 

Mrs. Sunethra J. Perera 

54 Displaced Laotians and Their 
Citizenship Struggles in Thailand 

545 30 สิงหาคม 
2550 

Assistant Prof. Dr. Suchada 
Thaweesit 

55 Do Current Measurement Approach 
Underestimate Levels of Unintended 
Pregnancy? Evidence from KDSS 
(2001-2004) 

546 5 กันยายน 
2550 

Ms. Hongxia Zhang 

56 ความสันโดษ และความสุขทางใจ 
ของคนไทย 

547 12 กันยายน 
2550 

ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
น.ส.รุงทอง ครามานนท 
น.ส.เรวดี  สุวรรณนพเกา   
นายภูวไนย  พุมไทรทอง 

57 เรื่องเลาจากการเขาเรียนวิชา Health, 
Development, and Human Rights ที่ 
UNSW 

548 19 กันยายน 
2550 

ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

58 ทัศนศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา 549 26 กันยายน 
2550 

คณะผูเดินทางไปทัศนศึกษา
วัฒนธรรมกัมพูชา 

 
 9. จัดนิทรรศการดานประชากรและสังคม  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ลําดับ 
ที่ 

 

กิจกรรม 
 

วัน เดือน ป 
 

สถานที่ 

1 จัดบอรดนิทรรศการ เนื่องในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “คนตางดาวในประเทศไทยมีใครบาง?” 

2 มีนาคม 
2550 

สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 จัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 3 “ประชากร
และสังคม 2550” เรื่อง “นคราภิวัฒนและวิถีชีวิตเมือง” 
ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้ 

- ระเบิดคนเมืองในประเทศไทย 
- กรุงเทพมหานคร เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย 
- การเติบโตของเมืองชุมทาง กรณีวิเคราะห อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย 

- ความไมเทาเทียมดานการศึกษาเมืองและชนบท 
- ความสุขกายสบายใจของคนเมือง 
- ความหลากหลาย สุขภาวะ และหลักประกันของแรงงาน
นอกระบบใน กทม. 

- เซ็กซแอนเดอะซิต้ี 
- จากหมูบานสูเมืองกรุง 
- เด็กขายพวงมาลัย ชีวิตชายขอบในเมือง 
- ความเปนเมืองและขยะ 
- การจัดการระบบฐานขอมูลระยะยาว : ประสบการณจาก
โครงการระบบเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 

29 มิถุนายน 
2550 

โรงแรมรอยัลริเวอร 
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ลําดับ 
ที่ 

 

กิจกรรม 
 

วัน เดือน ป 
 

สถานที่ 

3 จัดบอรดนิทรรศการงานวันแม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งาน “มหิดล-วันแม” ประจําป 2550 เรื่อง “นคราภิวัฒน
และวิถีชีวิตเมือง” ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังนี้ 

- ระเบิดคนเมืองในประเทศไทย 
- กรุงเทพมหานคร เมืองโตเดี่ยวตลอดกาลของประเทศไทย 
- การเติบโตของเมืองชุมทาง กรณีวิเคราะห อําเภอนางรอง 
- เด็กขายพวงมาลัย ชีวิตชายขอบในเมือง 
- ความเปนเมืองและขยะ 
- การจัดการระบบฐานขอมูลระยะยาว : ประสบการณจากโครงการ
ระบบเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 

10 สิงหาคม 
2550 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 10. เผยแพรความรูดานประชากรและสังคมทางสื่อมวลชน  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ 
ที่ 

 

เร่ือง 
 

วัน เดือน ป 

1 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา  ใหสัมภาษณหนังสือพิมพมติชน เก่ียวกับการสํารวจความคิดเห็น 
ของประชากรเรื่อง “การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมีผลตอการดื่มของเยาวชนหรือไม”  
โดยรวมกับศูนยกิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม   

24 ตุลาคม 2549 

2 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา  ใหสัมภาษณหนังสือพิมพบางกอกโพสตเก่ียวกับ “Government 
Urged to Set Up Fund for Youth Projects”   

22 พฤศจิกายน 
2549 

3 หนังสือพิมพ Post Today นําผลการวิจัยสวนหนึ่งของโครงการติดตามประเมินผล
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนจากเงินรายไดสวนเกินของการออกสลากเลขทาย 3 ตัว  
และ 2 ตัว”  มาเขียนบทความเรื่อง “หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ความฝนที่ตองทบทวน”  
ผูดําเนินโครงการวิจัย คือ ผศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.ปงปอนด  รักอํานวยกิจ 

7 ธันวาคม 2549 

4 หนังสือพิมพ Post Today นําผลการวิจัยสวนหนึ่งของโครงการติดตามประเมินผลโครงการ  
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุนจากเงินรายไดสวนเกินของการออกสลากเลขทาย 3 ตัว และ 2 ตัว”   
มาเขียนบทความเรื่อง “หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ความฝนที่ตองทบทวน (ตอนจบ)” 
ผูดําเนินโครงการวิจัย คือ ผศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต  และ ผศ.ดร.ปงปอนด  รักอํานวยกิจ 

14 ธันวาคม 
2549 

5 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  จัดแถลงขาว รายงานสุขภาพคนไทย 2549-2550 เก่ียวกับ
สถานการณเดนในรอบป 2549 ในหนังสือพิมพไทยรัฐ 

25 ธันวาคม 
2549 

6 รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา ใหสัมภาษณในหัวขอ “เปลี่ยนทัศนคติของคนไทยกับวัณโรค”
ทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

14 กุมภาพันธ 
2550 

7 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ใหสัมภาษณในหัวขอ “Migrants are Missing out on 
Medical Care”  เผยแพรทาง Website/www.bangkokpost.com 

28 มีนาคม 2550 
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ลําดับ 
ที่ 

 

เร่ือง 
 

วัน เดือน ป 

8 สกูปหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐ เรื่อง “ถุงยางกับเด็ก หยุดหรือปลุกเอดส”  โดย
มีการอางอิงผลการสํารวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เก่ียวกับเรื่องการมี
เพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย  

8 พฤษภาคม 2550 

9 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง  Mekong Currents is a Monthly Column on 
Mekong Issues: What to do with Burma?   
โดย Dr. Rosalia Sciortino  เผยแพรทาง Website: ipsnewsasia.net 

7 พฤษภาคม 2550 

10 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง  “เซ็กซ อิน เดอะ ซิต้ี”   
โดย ดร.อรทัย  หรูเจริญพรพานิช  เผยแพรทาง  Website: 

 

 - www.matichon.co.th  26 มิถุนายน 2550 

 - www.kapook.com 26 มิถุนายน 2550 

 - www.thaiza.com 26 มิถุนายน 2550 

 - www.manager.co.th 3 กรกฎาคม 2550 

11 นําเสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง  ระเบิดคนเมืองในประเทศไทย   
 โดย  ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 
 เผยแพรทาง Website: www.matichon.co.th 

26 มิถุนายน 2550 

12 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง International Conference Highlights Value of 
Longitudinal Studies โดย รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ  
ในวารสาร Population Headliners  

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2550 

13 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง  “Studying Sex and the City”   
โดย ดร.อรทัย  หรูเจริญพรพานิช  เผยแพรทาง  Website:  
www.bangkokpost.com 

18 กรกฎาคม 2550 

14 นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง  Mekong Currents is a Monthly Column on 
Mekong Issues:  Laos in Transit from Landlocked to Land - linked 
โดย Dr. Rosalia Sciortino  เผยแพรทาง Website: ipsnewsasia.net 

กรกฎาคม 2550 

 
 11. เผยแพรขอมูลทางดานประชากรและสังคมทาง และขอมูลการบริการวิชาการ
ตางๆ ทาง Website ของสถาบันฯ คือ   

- www.ipsr.mahidol.ac.th 
- www.popterms.mahidol.ac.th เปน Website ของโครงการนิยามศัพทวิจัย

ประชากร และสังคม เปนโครงการแปลคําศัพทภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับการ
วิจัยดานประชากรและสังคมเปนคําภาษาไทย รวมทั้งนิยามความหมายและ
ยกตัวอยางเพ่ือใหเขาใจความหมายไดดีย่ิงข้ึน เปนคูมือท่ีชวยใหเขาใจเกี่ยวกับ
ศัพทเฉพาะท่ีใชทางประชากรศาสตรไดอยางชัดเจน เหมาะสําหรับครู อาจารย 
นักเรียน นักศึกษา นักวางแผนนโยบาย นักหนังสือพิมพ และบุคคลทั่วไปที่
สนใจเร่ืองประชากร และสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนกับงานดานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ  
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12. ผลงานวิจัยท่ีลงตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
 

12.1 วารสารนานาชาติ (ในประเทศ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ เร่ืองที่ไดรับการตีพิมพ ช่ือวารสาร ฉบับที่/ 
วัน-เดือน-ป 

1 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 
รศ.พญ.เยาวรัตน ปรปกษขาม 
ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 
และ น.ส.จงจิตต  ฤทธิรงค 

การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสอบสวน
สาเหตุการตายดวยการสัมภาษณ 
(Development of a Verbal Autopsy 
Tool for Investigating Cause of 
Death: the Kanchanaburi Project 

วารสาร
ประชากรและ

สังคม 

ปที่ 15  ฉบับที่ 2 
หนา 1-22 

มกราคม 2550 

2 อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 
รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
และ  รศ.ดร.นภาภรณ หะวานนท 
      

การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน: 
เสนทางของกระจายอํานาจเพื่อให
เกิดชุมชนเขมแข็ง (Community and 
School Participation: A Path of 
Decentralization to Community 
Empowerment) 

วารสาร
ประชากรและ

สังคม 

ปที่ 15  ฉบับที่ 2 
หนา 23-44 

มกราคม 2550 

3 นายฐณัฐ  วงศสายเชื้อ 
รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
และ Prof. Dr. Ronald R. Rindfuss 
      

Influences of Population Dynamics 
on Agricultural Land Use in Rural 
Northeastern Thailand: A Case 
Study in Nang Rong District 

วารสาร
ประชากรและ

สังคม 

ปที่ 15  ฉบับที่ 2 
หนา 45-64 

มกราคม 2550 

4 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิ
รงค 

 

Research on Internal Migration in 
Thailand: The State of Knowledge 

วารสาร
ประชากรและ

สังคม 

ปที่ 16  ฉบับที่ 1  
หนา 1-20 

กรกฎาคม 2550 

5 รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี 
และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 

จํารัสฤทธิรงค 

เสียงจากแรงงานขามชาติตอบริการ
สุขภาพและการอยูรวมกับคนไทย 
(Voices of migrant Workers on 
Health Services in Thailand and 
on Living with Thai People) 

วารสาร
ประชากรและ

สังคม 

ปที่ 16  ฉบับที่ 1 
หนา 21-34 

กรกฎาคม 2550 

6 Mr. Tran Quang Lam 
Dr. John R. Bryant 
Prof. Dr.Aphichat Chamratrithirong 
 and Assoc. Prof. Dr.Yothin 

Sawangdee  

Labor Migration in Kanchanaburi 
Demographic Surveillance 
System: Characteristics and 
Determinants 

วารสาร
ประชากรและ

สังคม 

ปที่ 16  ฉบับที่ 1 
หนา 117-144 
กรกฎาคม 2550 

7 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
ดร.มานะ  อัครเดช  
 และ  นายปยะวัฒน เกตุวงศา 

The Impact of Family Size on 
Family Wealth: A Longitudinal 
Study of a Rural Area in Thailand 

วารสาร 
สวนสุนันทา
วิชาการและ

วิจัย 

ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
หนา 44-71  

กันยายน 2550 

8 รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี 
และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 

จํารัสฤทธิรงค 

ผลสําเร็จและความทาทายในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกัน
เอดสในแรงงานขามชาติจาประเทศ
พมาและกัมพูชา (Behaviour Change 
for HIV/AIDS Prevention: A Study of 
Migrant Workers from Myanmar 

วารสาร 
โรคเอดส 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4  
หนา 183-192,  

2550 
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and Cambodia and Thai Ethnic 
Groups) 

 

12.2 วารสารนานาชาติ (ตางประเทศ) 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือ เร่ืองที่ไดรับการตีพิมพ ช่ือวารสาร ฉบับที่/ 
วัน-เดือน-ป 

1 Aree Jampaklay How Does Leaving Home 
Affect Marital Timing? An 
Event-History Analysis of 
Migration and Marriage in 
Nang Rong, Thailand 

Demography, A 
Publication of the 

Population 
Association of 

America 

Vol.43, No.4 
pp.711-725. 

November 2006 

2 Kattika Thanakwang   
and Kusol Soonthorndhada 
       

Attributes of Active Ageing 
among Older Persons in 
Thailand: Evidence from the 
2002 Survey 

Asia-Pacific 
Population 

Journal 

Vol.21, No.3 
pp.113-135. 

December 2006 

3 Patama Vapattanawong 
Margaret C Hogan 
Piya Hanvoravongchai 
Emmanuela Gakidou 
Theo Vos 
Alan D Lopez   
and  Stephen S Lim 

Reductions in Child Mortality 
Levels and Inequalities in 
Thailand: Analysis of Two 
Censuses 

Lancet Vol.369: 850-855 
March 10, 2007 

4 Sharad Kumar  Sharma 
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DEVELOPMENT OF A VERBAL AUTOPSY TOOL FOR INVESTIGATING CAUSE OF DEATH: THE KANCHANABURI PROJECT 
 

Pramote Prasartkul Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Yawarat Porapakham Distinguished Consultant Health Technical Office,  
 Ministry of Public Health. 
Patama Vapattanawong Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. 
Jongjit Rittirong Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University. 
 

The study described the development of a verbal autopsy (VA) tool, in which a relative or caretaker 
of a descendent was interviewed about symptoms or events preceding the death, to identify the underlying 
cause of death (COD). 
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 The tool applied in this study transforms detailed VA questionnaires via an algorithm into a 
probable COD.  To test the validity of the tool, preliminary matching was carried out between COD from two 
independent sources, from expert review of hospital records and from the VA tool algorithm.  Validity testing 
was carried out in 2003 by examining 921 cases of hospital deaths in Kanchanaburi province occurring in 
2002.  After excluding VA interview non-response and insufficient medical record cases, 652 COD cases 
were compared.  The test indicated a tolerable degree of validity and suggested revisions that helped to 
improve the questionnaire.  The revised version has been coded as a computer program to substitute for the 
voluminous paper questionnaire in hand-held computers for convenient use. 
 

Published in:  Journal of Population and Social Studies, Volume 15  Number 2, January 2007, pp.1-22. 
 
COMMUNITY AND SCHOOL PARTICIPATION: A PATH OF DECENTRALIZATION TO COMMUNITY EMPOWERMENT 

 
Umaporn Pattaravanich Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Kritaya Archavanitkul Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Rossarin Gray Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Napaporn Havanon Srinkharinvirot University 
 

The main objective of the study is to examine community and school participation in education 
management, leading to community empowerment.  There are two specific objectives as follows.  Firstly, to 
understand the basic thoughts of both community and school toward community participation in education 
provision.  Secondly, to demonstrate the process of community and school participation in education provision 
to the path of community empowerment.  Qualitative data were collected in a district of western Thailand by 
the methods of focus group discussion, and in-depth interview from relevant persons; namely community 
leaders, student’s parents, school administrators, teachers, and students.  The findings show that there is 
difference in basic thoughts of both community and school toward community participation in education 
provision.  The difference of basic thoughts results from school’s inaccessibility to community potential and 
knowledge.  As for the process of community and school participation in education management, it was found 
that factor leading to a real local power is the acceptance of community knowledge not financial support from 
the community. 
 

Published in:  Journal of Population and Social Studies, Volume 15  Number 2, January 2007, pp.23-44. 
 
INFLUENCES OF POPULATION DYNAMICS ON AGRICULTURAL LAND USE IN RURAL NORTHEASTERN 
THAILAND: A CASE STUDY IN NANG RONG DISTRICT 
 

Thanut Wongsaichue Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Yothin Sawangdee IPSR,  Mahidol University. 
Ronald R. Rindfuss Sociology Department of Sociology, The University of North  
 Carolina at Chapel Hill 
 

 This is a population study that examines the role of population dynamics, such as fertility, mortality, 
and out-migration in rural households on agricultural land use.  The data of the Nang Rong Projects in 
1994-2000 were used for research.  The results show that population events which occur in the household 
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affect decision-makings on utilization of land for agriculture.  For example, as results show, a death event in 
the household reduces the probability of agricultural land use, as does an out-migration event.  The focus is 
on household factors, comprising family size, number of labor in household, mean age of labor, number of 
facility items, age of household head, percentage of agricultural occupation in household, land owned, and 
number of sibling networks.  When household factors are controlled, the results show a pattern of 
agricultural land use in rural areas following a single population event or several simultaneous events. 
 
Published in:   Journal of Population and Social Studies, Volume 15  Number 2, January 2007,  pp.45-64. 
 
VOICES OF MIGRANT WORKERS ON HEALTH SERVICES IN THAILAND AND ON LIVING WITH THAI PEOPLE 
 
Wathinee Boonchalaksi Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Aphichat Chamratrithirong Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
 

 This study investigates attitudes of migrant workers towards health services in Thailand and their 
voices on living with Thai people.  The study employed Focus Group Discussion (FGD) method among 
workers from Myanmar and Cambodia in 6 provinces including Chiang Mai, Tak, Samutsakhorn, Rayong, 
Trad, and Ranong.  Migrants were found to be well knowledgeable of the sources of health services and 
personnel, including health centers, hospitals, as well as the migrant health volunteers.  They also knew well 
about migrants’ service centers (drop-in centers) or services of the non-government organization (NGO) at the 
sites.  In case of severe illness, they would go for services at the hospital.  In some areas, some migrants 
would go to clinics rather than hospitals due to lack of migrant worker registration card, and problem of 
communication.  In general, migrants were satisfied with the services both from the government and NGO.  
However, migrants perceived that they did not receive equal treatment compared to Thai people in the same 
community.  Voices from migrants revealed that Thais still resented and insulted migrant workers, and did not 
try to learn and understand to culture that was different from theirs.  Because of this, periodical disputes 
became inevitable. 
 
Published in:  Journal of Population and Social Studies, Volume 16 Number 1, July 2007, pp.21-34. 
 
LABOR MIGRATION IN KANCHANABURI DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE SYSTEM: CHARACTERISTICS AND 
DETERMINANTS 
 

Tran Quang Lam Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
John R. Bryant Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Aphichat Chamratrithirong Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
Yothin Sawangdee Institute for Population and Social Research (IPSR),  Mahidol University. 
 

This study examines patterns, characteristics and determinants of short-term labor migration in 
Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS), Thailand.  Data from the KDSS Round 2 (2001) 
and Round 3 (2002) were used.  Only persons in the working ages (15-59) are included in the analysis. The 
probability of engaging in short-term labor migration is modeled using binary logistic regression.  The 
determinants of migration are grouped into four main categories i.e. individual socio-demographic factors, 
individual economic factors, househole factors and contextual factors. Study findings suggest that labor 
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migrants in KDSS share many similar characteristics compared to other groups of migrants in previous 
migration literature i.e. sex, age, work status, marital status, household characteristics and village 
characteristics.  However, differences were also found regarding timing of migration and educational level. 
Major forces of labor migration in KDSS are diverse and somewhat associated with economic factors 
(income differences, unemployment, number of labor in household, etc.) and migration experience.  The 
determinants of labor migration differ by gender.  Individual and household factors appear to have strong 
impact on male migration, while individual and contextual factors are strong predictors for female migration. 
 
Published in:   Journal of Population and Social Studies, Volume 16 Number 1, July 2007, pp.117-144. 
 
THE IMPACT OF FAMILY SIZE ON FAMILY WEALTH : A LONGITUDINAL STUDY OF A RURAL AREA IN THAILAND 
 

รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.มานะ  อัครเดช สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายปยะวัฒน  เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 การวิจัยน้ีไดทําการตรวจสอบผลกระทบของขนาดครอบครัวตอความมั่งคั่งของครัวเรือนท่ีเกิดจาก
เปาหมายของโครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ ท่ีเสนอวาหากมีจํานวนลูกนอยครัวเรือนจะม่ังคั่งรํ่ารวย  ดังน้ัน
จึงไดทําการพิสูจนและกําหนดวัตถุประสงคไววา เพ่ือคนหาอิทธิพลของขนาดครอบครัวตอความมั่งคั่งของ
ครัวเรือน มีหนวยการวิเคราะหเปนครัวเรือนเดี่ยวท่ีมีสตรีวัยเจริญพันธุและแตงงานแลวท่ีมีอายุระหวาง 15 ถึง 29 ป 
ในป พ.ศ.2527 แลวทําการติดตามแบบตอเน่ืองระยะยาวจนถึงป พ.ศ.2537 ท่ีใชขอมูลจากโครงการนางรอง 2 
รอบคือ รอบท่ีหน่ึงในป พ.ศ.2527 และรอบท่ีสอง ในป พ.ศ.2537 มีจํานวนทั้งส้ิน 700 ครัวเรือน ตัวแปรอิสระ
ประกอบดวย ตัวแปรดานประชากรศาสตร ปจจัยการผลิต รวมท้ังลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ขนาด
ครัวเรือน จํานวนที่ดินถือครอง ขนาดการใชท่ีดิน การศึกษาของสามี อาชีพของสามี ระยะเวลาที่แตงงาน แหลงนํ้า
ในหมูบาน ภาษาหลักท่ีใช ระยะทางจากหมูบานถึงอําเภอนางรอง และจํานวนเด็กท่ีมีอายุระหวาง 0-11 ป ท่ีเปน
ภาระพ่ึงพิง ผลจากการวิเคราะห พบวา ขนาดครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับความมั่งคั่งของครัวเรือน แตมีพลัง
ทํานายที่เช่ือถือไดวาเมื่อเพ่ิมเขาไปในสมการจะชวยใหคาการทํานายดีขึ้น  นอกจากนี้มีประเด็กท่ีนาสนใจคือ การ
เพ่ิมขึ้นของบุตรในป พ.ศ.2537 มีผลทําใหความมั่งคั่งของครัวเรือน สาเหตุสําคัญอาจเปนไปไดวามีปจจัยอื่นๆ ท่ีมี
ความสําคัญมากกวา  ดังน้ันจึงควรที่จะมุงใหความสําคัญกับปจจัยอื่นๆ อาทิ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรการ
ผลิต เพราะพบวา ความมั่งค่ังของครัวเรือนมีระดับความสัมพันธสูงกับจํานวนที่ดินถือครอง ขนาดการใชท่ีดิน 
อาชีพของสามี และการศึกษาของสามี 
 

Published in:  วารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย, ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1  กันยายน 2550,  หนา 44-71. 
 
BEHAVIOUR CHANGE FOR HIV/AIDS PREVENTION: A STUDY OF MIGRANT WORKERS FROM MYANMAR AND 
CAMBODIA AND THAI ETHNIC GROUPS 
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 Mahidol University. 
Aphichat Chamratrithirong Institute for Population and Social Research (IPSR),  
 Mahidol University. 
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 This study aims to investigate the behaviour change intended for HIV/AIDS prevention among the 
PHAMIT target population, specifically, migrant workers from Myanmar and Cambodia as well as Thai 
workers who are of the minor ethnic groups, Thai Yai and Lahu.  The data were collected from twelve Focus 
Group Discussions which were conducted specifically for this study, in six provinces in Thailand, namely, 
Chiang Mai, Tak, Samut Sakhon, Rayong, Trat and Ranong.  The FGDs were carried out separately for 
men and women in all of these provinces.  This is with the exception of Chiang Mai when Thai Yai and 
Lahu ethnic groups were investigated, the mixed groups of men and women participated together in the 
same focus group discussion.  The findings reveal that the target groups, namely, male and female migrant 
workers from Myanmar and Cambodia and the two ethnic groups, all have good knowledge of  AIDS and 
HIV risks.  They all have sufficient knowledge of routes of HIV transmission, as well as various methods of 
HIV prevention, including use of condom to prevent AIDS, which they tended to be aware of fairly well.  
Regarding their prevention behaviour, male workers tended to make increased use of condom.  They could 
also describe the correct use of condom and way to check its quality.  However, certain misconception 
about condom use still existed, especially among migrants from Cambodia.  But in general, these migrants 
had gained better knowledge and awareness about HIV/AIDS when they were in Thailand than when they 
were still in Cambodia.  Regarding commercial sex workers, in many areas, condoms were actually used 
among the female service workers.  Finally, as for the issue of discrimination, fortunately, both male and 
female migrants had begun to possess increasingly, more positive attitudes towards the HIV infected 
persons. 
 

Published in:   Thai AIDS Journal,  2007; Volume 19, pp. 183-192. 
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HOW DOES LEAVING HOME AFFECT MARITAL TIMING? AN EVENT-HISTORY ANALYSIS OF MIGRATION AND 
MARRIAGE IN NANG RONG, THAILAND 
 

Aree Jampaklay  Institute for Population and Social Research (IPSR),   
   Mahidol University 
  

This study examines the effects of migration on marital timing in Thailand between 1984 and 2000 
using prospective and retrospective survey data from Nang Rong. In contrast to previous results in the literature, 
event-history analysis of the longitudinal data reveals a positive, not a negative, effect of lagged migration 
experience on the likelihood of marriage. The findings also indicate gender differences. Migration's positive impact 
is independent of other life events for women but is completely "explained" by employment for men.  
 

Published in:   Demography, A Publication of the Population Association of America, Volume 43, Number 
4, November 2006, pp. 711-725 

 

ATTRIBUTES OF ACTIVE AGEING AMONG OLDER PERSONS IN THAILAND: EVIDENCE FROM THE 2002 SURVEY 
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Mahidol University 
This study attempts to identify and estimate active ageing attribution among older persons in 

Thailand using the concept of "Active Ageing" suggested by the World Health Organization. Data for this 
study came from the 2002 National Survey of the Elderly in Thailand, conducted by the National Statistical 
Office and covering 22,825 persons aged 60 years and over. Sample weights were applied to make the 
samples nationally representative. Data were analysed using descriptive statistics with cross-tabulation to 
explore three main dimensions of active ageing: health, community participation and security, besides the 
active ageing index.   
 

Among important findings highlighted by this paper were: one fourth of the Thai elderly had poor 
health and more than half had a low level of community participation, whereas most had a moderate to high 
level of security. When these three dimensions were compiled, the Thai elderly had an active ageing 
attribution at a moderate level. Active ageing groups were found mostly among males, "younger" and 
married elderly, with a rather high prestige occupation and high levels of education, suffering from no 
chronic illnesses. These findings suggest that, in order to promote active ageing, one should especially 
focus on elderly women, oldest old, older persons suffering from chronic illnesses, as well as uneducated or 
unemployed elderly. 
 

Published in:   Asia-Pacific Population Journal, Volume 21, Number 3, December 2006, pp.113-135 
 
REDUCTIONS IN CHILD MORTALITY LEVELS AND INEQUALITIES IN THAILAND: ANALYSIS OF TWO CENSUSES 
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University 
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Project Ministry of Public Health, Thailand, 

 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand 
Emmanuela Gakidou School of Population Health, University of Queensland, Brisbane, 

Australia,  Harvard Initiative for Global Health, Cambridge, MA, USA., 
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Alan D Lopez School of Population Health, University of Queensland, Brisbane, 

Australia 
Stephen S Lim School of Population Health, University of Queensland, Brisbane, 

Australia, 
Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 
Project Ministry of Public Health, Thailand 
  

Thailand's progress in reducing the under-five mortality rate (U5MR) puts the country on track to 
achieve the fourth Millennium Development Goal (MDG). Whether this success has been accompanied by a 
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widening or narrowing of the child mortality gap between the poorest and richest populations is unknown. 
We aimed to measure changes in child-mortality inequalities by household-level socioeconomic strata of the 
Thai population between 1990 and 2000. We measured changes in the distribution of the U5MR by 
economic strata using data from the 1990 and 2000 censuses. Economic status was measured using 
household assets and characteristics. The U5MR was estimated using the Trussell version of the Brass 
indirect method. Average household economic status improved and inequalities declined between the two 
censuses. There were substantially larger reductions in U5MR in the poorer segments of the population. 
Excess child mortality risk between the poorest and richest quintile decreased by 55% (95% CI 39% to 
68%).  The concentration index, measured using percentiles of economic status, in 1990 was -0.20 (-0.23 to 
-0.18), whereas in 2000 it had dropped to -0.12 (-0.15 to -0.08), a 43% (22% to 63%) reduction. These 
findings draw attention to the feasibility of incorporating equity measurement into census data. Thailand has 
achieved both an impressive average decrease in U5MR and substantial reductions in U5MR inequality over 
a 10 year period. Contributing factors include overall economic growth and poverty reduction, improved 
insurance coverage, and a scaling-up and more equitable distribution of primary health-care infrastructure 
and intervention coverage. Understanding the factors that have led to Thailand's success could help inform 
countries struggling to meet the fourth MDG and reduce inequality. 
 

Published in:   The Lancet 2007; Volume 369, pp. 850-855 
 
ACCESS TO HEALTH : WOMEN'S STATUS AND UTILIZATION OF MATERNAL HEALTH SERVICES IN NEPAL  
 

Sharad Kumar Sharma   Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University 
Yothin Sawangdee  Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University 
Buppha Sirirassamee   Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University 
 

With the objective of reducing maternal and neonatal mortality, the Safe Motherhood Program was 
implemented in Nepal in 1997. It was launched as a priority programme during the ninth five-year plan 
period, 1997-2002, with the aim of increasing women's access to health care and raising their status. This 
paper examines the association of access to health services and women's status with utilization of prenatal, 
delivery, and postnatal care during the plan period. The 1996 Nepal Family Health Survey and the 2001 
Nepal Demographic and Health Survey data were pooled and the likelihood of women's using maternal 
health care was examined in 2001 in comparison with 1996. Multiple logistic regression analysis indicates 
that the utilization of maternal health services increased over the period. Programme interventions such as 
outreach worker's visits, radio programmes on maternal health, maternal health information disseminated 
through various mass media sources and raising women's status through education were able to explain the 
observed change in utilization. Health worker visits and educational status of women showed a large 
association, but radio programmes and other mass media information were only partially successful in 
increasing use of maternal health services. Socioeconomic and demographic variables such as household 
economic status, number of living children and place of residence showed stronger association with use of 
maternal health services than did intervention programmes.  
 

Published in:   Cambridge University Press,  Journal of Biosocial Science.   2007, Volume 39, Number 5,  
pp.671-692 
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FROM DATA TO POLICY: GOOD PRACTICES AND CAUTIONARY TALES  

 
Carla Abouzahr Health Metrics Network, World Health Organization,  
 27 Avenue Appia, 1211 Geneva, SUISSE   
Sam Adjei Initiative for Maternal Mortality Programme Assessment, University of 

Aberdeen, Aberdeen, ROYAUME-UNI 
 Churnrurtai Kanchanachitra  Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 
 

Sound statistics are a key component of evidence. However, many institutional, political, and 
practical barriers impede effective use of data to inform policy. In the fourth paper in this Series on health 
statistics, we look at the relation between health statistics and policymaking at country and global levels. We 
propose a fourfold framework to help the transition from data to policy. Good practices include: (1) 
reconciling statistics from different sources; (2) fostering communication and transparency, including 
reaching out to the media for dissemination; (3) promoting country ownership of data and statistical 
analyses; and (4) addressing conflicts of interest, including those arising when workers responsible for 
attainment of health goals are also charged with measurement and monitoring of progress. Further 
investments are needed not only in primary data collection across a full range of sources but also in building 
capacity in countries to analyse, interpret, and present statistics effectively in ways that are meaningful and 
useful for policymaking. 
 

Published in:   The Lancet, London.  Volume 369,  Number 9566 , pp.1039-1046  
 
PANEL STUDIES AND MIGRATION  
 

Ronald R. Rindfuss       University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
Toshiko Kaneda   Population Reference Bureau, USA 
Arpita Chattopadhyay University of California at San Francisco, USA 
Chanya Sethaput Institute for Population and Social Research,  Mahidol University 
 

Attrition is a critical concern in panel data sets, and migration processes are an important influence 
affecting attrition. In this paper, we examine patterns of attrition in a household panel in a setting, Northeast 
Thailand, where migration effects are visible because refusing to participate is essentially non-existent. We 
develop a model of locating panel members, and then examine different stages of the follow-up process 
separately. Not only is the pattern of attrition influenced by a variety of individual, household, and 
community-level factors, but the types of variables that are important and the direction of their effects vary 
from stage to stage in the follow-up process. The findings are consistent with hypotheses derived from the 
migration literature. Our findings also hint that social network factors are important in locating those who had 
migrated, suggesting the importance of incorporating social network components in follow-up strategies. 
 

Published in:   Journal of Social Science Research, Volume 36, Number 1, March 2007, pp.374-403 
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RESIDENTIAL CLUSTERING AMONG NANG RONG MIGRANTS IN URBAN SETTINGS OF THAILAND 
 

Aree Jampaklay Institute for Population and Social Research,  Mahidol University. 
Kim Korinek  University of Utah 
Barbara Entwisle University of North Carolina at Chapel Hill 

 

This study examines the residential patterns of rural-urban migrants in Thailand. The analysis 
takes advantage of a rich dataset that followed migrants from rural Nang Rong, a district in the Isan region, 
to the Bangkok metropolitan area and the Eastern Seaboard. Findings document substantial residential 
clustering: almost half of the migrants interviewed in 2000 and 2001 lived in neighborhoods where 80 
percent or more of their neighbors came from Isan. Migrants with less than a secondary education, those 
working in factory jobs, and those working with other migrants from Isan were more likely to be living in 
Isan-concentrated neighborhoods, net of other variables.  
 

Published in:   Asian and Pacific Migration Journal, Volume 16, Number 4, 2007,  pp.485-510 
 

EPIDEMIOLOGIC TRANSITION INTERRUPTED: A REASSESSMENT OF MORTALITY TRENDS IN THAILAND, 
1980–2000 
 

Kenneth Hill Department of Population and International Health, Harvard School of 
Public Health, USA 

Patama Vapattanawong Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, 
Thailand 

Pramote Prasartkul Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University,  
Thailand. 

Yawarat Porapakkham Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 
Project, Ministry of Public Health, Thailand 

Stephen S Lim Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 
Project, Ministry of Public Health, Thailand 
School of Population Health, University of Queensland, Australia 

Alan D Lopez School of Population Health, University of Queensland, Australia 
 

In the late 1980s and early 1990s a generalized HIV epidemic affected Thailand which was 
relatively well controlled by an intensive national campaign by the mid 1990s. The extent to which the 
epidemic has slowed or possibly reversed the epidemiological transition in Thailand is relatively unknown. 

Under-five mortality rates (U5MR) were determined from various sources and weighted least squares 
regression conducted to determine U5MR over the years 1980–2000. Direct and indirect estimates of the 
completeness of death registration were used to estimate mortality levels in those aged more than 5 years 
for the 1980–90 and 1990–2000 periods. Life tables were constructed using the various estimates to 
determine changes in life-expectancy between the two time periods. U5MR in Thailand is estimated to have 
been 58/1000 live births in 1980, declining to 30 in 1990 and to 23 in 2000. The vital registration system 
clearly underestimates U5MR. Successive surveys of Population Change (SPC) imply coverage of death 
registration improving from 75–77% in 1985–86 to 95% in 1995–96, partly due to a reliance on self-reported 
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registration in the latter survey. In contrast, the General Growth Balance–Synthetic Extinction Generations 
(GGB–SEG) method suggests coverage worsening from 78–85% in 1980–90 to 64–72% in 1990–2000. Life 
tables based on SPC adjustments show continued declines in female, and to a lesser extent, male adult 

mortality with corresponding increases in life-expectancy at birth of around 6 years for both sexes from 
1980–90 to 1990–2000. In contrast, the indirect adjustments suggest a substantial increase in male adult 
mortality with female adult mortality unchanged; life expectancy decreased by 4 years for males and was 
only marginally higher in females. Given the conflicting evidence, a definitive assessment of mortality change 
in Thailand between 1980 and 2000 is difficult to make. Indirect adjustments, based on demographic 
methods point to a major reversal in mortality decline among males, and a slowing in females. If adult 
mortality registration has declined, and given the continued under-registration of infant and child deaths, 
remedial measures are urgently required if the mortality system is to better inform and monitor health 

development in Thailand.  
 

Published in:   International Journal of Epidemiology, 2007, Volume 36, pp.374-384 
 
THE WAY FORWARD: EXPERIENCES OF HEALTH PROMOTION DEVELOPMENT IN THAILAND 
 

Supakorn Buasai  Thai Health Promotion Foundation, Thailand  
Churnrurtai Kanchanachitra  Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 

Thailand 
Parichart Siwaraksa  Thai Health Promotion Foundation, Thailand  
 

A landmark in health promotion in Thailand came in 2001 with the launching of the Universal 
Health Coverage Scheme at the cost of approximately USD 2 billion a year. Another important event was the 
establishment of the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) as a health promotion funding 
mechanism that draws upon a 2 percent surcharge levied on alcohol and tobacco excise tax, approximately 
USD 50-60 million a year. The most significant institutional development is the promulgation of the National 

Health Act in 2007. The Act embraces the principle of human rights and key principles of the Ottawa Charter 
in 2005. It is a result of five years of extensive public dialogues on important health issues that enhanced 
public awareness and nation wide networking on health promotion. ThaiHealth regards itself as a catalyst for 
health promotion. The organisation collaborates with all sectors of the society, from the national to the 
grassroots level, and is the most notable organisation for health promotion in Thailand. ThaiHealth funds 
programs on health risks/issues such as alcohol, tobacco, accidents, exercise, as well as area or setting 
based programs, for example, school, work place, community, and programs that target specific population 
groups such as the youth, the elderly, Muslim community. The open grants program invites proposals from 
all kinds of organizations/groups interested in launching health promotion initiatives. The endeavour has 
started to bear fruit. Smoking and alcohol consumption rates have dropped and more people have become 
health conscious and do more exercise. However, much remains to be done as some population groups 
especially the youth have become susceptible to various kinds of health risks. This remarkable start must be 
sustained and reinforced by the continuation and expansion of knowledge generation and dissemination, 
relentless policy advocacy and creative public campaign, with a strong health promotion network as the most 
critical success factor.  
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Published in:   Promotion & Education, 2007, XIV (4): pp 250-254 

SEXUAL PARTNERS AND CONDOM USE OF MIGRANT WORKERS IN THAILAND 
 

Kathleen Ford  Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 
Thailand, 

 Department of Epidemiology, School of Public Health, University of 
Michigan, Ann Arbor, MI 48104, USA. 

Aphichat Chamrathrithirong Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 
Thailand 

 

The objectives of this paper were to identify the types of sexual partners and condom use of 
migrant workers. Data for the study were drawn from a survey of 3,426 migrant workers in southern coastal 
and northern areas of Thailand conducted in 2004. Among sexually active men, 25% reported visiting a sex 
worker, 57% reported a regular partner, and 6% reported another non-regular partner in the last year. 
Reported condom use was high with sex workers (79% reported always use), but low with regular partners 
(4% ever use). Factors related to visiting sex workers included marital status (more visits if not married), 
longer residence in Thailand, occupation of seafarer or seafood production worker, Cambodian origin, and 
perceived AIDS risk. Condom use with sex workers was higher for younger men, married men, men who 
had been in Thailand longer, men with lower perceived AIDS risk, and men who drank alcohol less 
frequently. 
 

Published in:   Journal AIDS AND BEHAVIOR, Volume 11, Number 6, November, 2007.  pp: 905.914 
 

DETERMINANTS OF ECONOMIC SECURITY AMONG THAI ELDERLY: EVIDENCE FROM A CROSS-SECTIONAL 
NATIONAL SURVEY 
 

Kattika Thanakwang Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, 
Thailand 

Kusol Soonthorndhada Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University, 
Thailand 

 

This study aims to explore the determinants associated with economic security, measured by the 
official poverty line, among Thai elderly aged 60 years and above. The data was derived from the 2002 
National Survey of the Elderly in Thailand. Sample weights were applied to make the sample nationally 
representative. Logistic regression was used for data analysis. Results revealed that nearly one-third (32%) 
of Thai senior citizens had income lower than the poverty line. It was found that gender, age, educational 
attainment, marital status, occupation, area of residence, health status, living arrangements, financial 
support, and preparation for old age were significantly associated with economic security. Economically 
vulnerable seniors were mainly found among the following groups: women, the very old, rural inhabitants, 
the disabled, those with low levels of education, those engaged in low-status occupations, and those 
unprepared financially for old age. The findings suggest that these elderly subgroups are the least likely to 
enjoy economic security among seniors, raising many concerns and policy implications. 
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Published in:   Asia Journal of Global Studies, 2007, Volume 1, Number 2, pp: 35-49. 
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Published in:  Labor Migration in the Greater Mekong Sub-region, June 2007. 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  มีงานหลักคือ งานวิจัย งานการ
เรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และการอบรมทั้งหลักสูตรระดับชาติและ
นานาชาติ งานบริการวิชาการแกสังคม หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการของสถาบันฯ เปน
รูปแบบบริหารรวมทรัพยากร ท้ังทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ  
การใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน รวมทั้งการติดตอและประสานงาน อํานวยความสะดวกใหการ
ดําเนินงานตางๆ ดานวิชาการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค   

 

นอกเหนือจากการดําเนินงานดังกลาวในปน้ี  สถาบันฯ ไดดําเนินการในดานการ
บริหารที่สําคัญ ทั้งดานวิชาการ และทั่วไป ที่เก่ียวของอีกดังตอไปน้ี 

 

1. การพัฒนาบุคลากร 
  

1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

  1.1.1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหการสงเสริมและสนับสนุนให
คณาจารยและนักวิชาการของสถาบันฯ ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในสาขาประชากรศาสตร หรือสาขา
สังคมศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหเพิ่มพูนความรูและกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการเพื่อจะไดมีความรูประยุกตใชในการพัฒนาประเทศชาติตอไป  โดย
ในขณะนี้สถาบันฯ มีขาราชการกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน ดังน้ี 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล ศึกษา/หลักสูตร สถานศึกษา แหลงทุน 

1 น.ส.จงจิตต  ฤทธิรงค 
ตําแหนงนักวิจัย 

Ph.D. /  สาขาวิชา 
Sociology 

The University of 
Washington, Seattle, 
USA 

The Wellcome Trust, U.K. /
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นายธีระพงศ  สันติภพ 
ตําแหนงนักวิจัย 

Ph.D. /  สาขาวิชา 
Natural Resources 
Management 

Asian Institute of 
Technology (AIT) 
ประเทศไทย 

The Wellcome Trust, U.K. /
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 อ.ยุพิน  วรสิริอมร 
ตําแหนงอาจารย 

Ph.D. /  สาขาวิชาการ
บริหารสังคม 
 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

The Wellcome Trust, U.K. / 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
  1.1.2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหทุนอุดหนุนการศึกษาของขาราชการ
และเจาหนาที่ เพื่อสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันฯ มีการพัฒนาตนเองใหเพิ่มพูน
ความรูและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยในขณะนี้สถาบันฯ มีขาราชการและเจาหนาที่ ที่กําลัง
ศึกษาตอระดับ ปริญญาโท จํานวน 7 คน  ดังน้ี 



 รายงานประจําป 2550 

 

 

143 

 
 

ลําดั
บที่ 

ช่ือ - สกุล ศึกษา/หลักสูตร สถานศึกษา แหลงทุน 

1 นางสมปราถนา  นามขาน ปริญญาโท 
สาขาวิชา 

ส่ิงแวดลอมศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Wellcome Trust, 
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

2 นายสมชาย ทรัพยยอดแกว ปริญญาโท 
สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

The Wellcome Trust,  
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

3 นางวรรณี หุตะแพทย ปริญญาโท 
สาขาวิชา 

ประชากรศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Wellcome Trust,  
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

4 นางประทีป นัยนา ปริญญาโท 
สาขาวิชา 

ประชากรศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Wellcome Trust,  
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

5 น.ส.จีระวรรณ หงษทอง ปริญญาโท 
สาขาวิชา 

สังคมศาสตร 
เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
กาญจนบุรี 

The Wellcome Trust,  
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

6 น.ส.วิภาพร  จารุเรืองไพศาล ปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมศาสตร

เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
กาญจนบุรี 

The Wellcome Trust,  
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

7 นายภัทรพล  ลัดดากุล ปริญญาโท 
สาขาวิชาสังคมศาสตร

เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
กาญจนบุรี 

The Wellcome Trust,  
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

 
1.2  ขาราชการและลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ.2550 
 

ลําดับ
ที่ 

 

ช่ือ-สกุล 
 

รายละเอียด 

1 นางยุวดี  ชุนลิ้ม ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ.2550 
(กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได) 

2 นายสมชาย  ทับแอน ไดรับรางวัลลูกจางประจําเงินงบประมาณดีเดน ระดับหนวยงาน  
ประจําป พ.ศ.2550 (กลุม 3 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ) 

3 นางสมปราถนา  นามขาน ไดรับรางวัลขาราชการดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ.2550  
(กลุม 1 ขาราชการระดับ 6-8) 
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1.3  สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีเพิ่มพูนทักษะการทํางาน ดังนี้ 
  -  ตางประเทศ 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล วันที่ กิจกรรม สถานที่ 

1 ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 8 ตุลาคม 2549 – 
5 กุมภาพันธ 2550 

อบรม หัวขอเรื่อง “Survival 
Analysis” 

International Max Planck 
Research School for 
Demography, Germany 

 

-  ในประเทศ 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล วันที่ กิจกรรม / จัดโดย สถานที่ 

1 น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 27 
พฤศจิกายน –  

8 ธันวาคม 
2549 

อบรมโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 
Access for Windows XP  
 

จัดโดย: สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักคอมพิวเตอร  
วิทยาเขตพญาไท 

2 - นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
- นางจําเริญศรี เขียวแก 

13 ธันวาคม 
2549 

อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. 
ป 2549   
 

จัดโดย:  กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

โรงแรมเวล         
จังหวัดนครปฐม 

3 รศ.อรทัย อาจอ่ํา 23-26 
มกราคม  

2550 

เขาอบรม Authentic Leadership 
ครั้งที่ 1 Core Competencies 
Course   
 

จัดโดย:  ศูนยจิตตปญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คําแสด ริเวอรแคว       
รีสอรท               
จังหวัดกาญจนบุรี 

4 รศ.อรทัย อาจอ่ํา 25-28 มีนาคม 
2550 

อบรม Authentic Leadership ครั้ง
ที่ 2  Foundation for Leadership   
 

จัดโดย:  ศูนยจิตตปญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โรงแรมเจมส ชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี 

5 - นายสมชาย  ทับแอน 
- นายสันทัศน  ลอมสินทรัพย 
- นายสมฤกษ เจียรนัย 
- นายเสถียร  ทวีกุล 

1 เมษายน 
2550 

อบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
ทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิคส  
“รอบรูเทาทัน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 
Computer and Internet Literacy” 
รุนที่ 2 (ต้ังแต 1 เมษายน 2550 
(10 สัปดาห : หลักสูตร 18 ช่ัวโมง)   
 

จัดโดย:  โครงการมหาวิทยาลัย 
ไซเบอรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล วันที่ กิจกรรม / จัดโดย สถานที่ 

6 นางยุวดี ชุนลิ้ม 5 เมษายน  
2550 

ฟงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
“แนวทางการปรับตัวของนัก
สารสนเทศในยุคดิจิทัล”   
 

จัดโดย: ศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

อาคาร 6 (ดร.ไสว        
สุทธิพิทักษ อนุสรณ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

7 - นางสุภาณี ปลื้มเจริญ 
- น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 

19 เมษายน 
2550 

ฟงบรรยายเรื่อง “ระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 และ
มาตรฐานคุณภาพ/การใหคา
คะแนน”  
 

จัดโดย: สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นางยุวดี ชุนลิ้ม 20-21 เมษายน 
2550 

สัมมนาพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป 2550   
 

จัดโดย:  สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โรงแรมและรีสอรท  
กระทอมหินนันทภัค  
จังหวัดนครราชสีมา 

9 - นางวริศรา  ไววิ่งรบ 
- น.ส.จารุวรรณ จารุภูมิ 
- นางกรณิฐา ศริ 
- น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 
- น.ส.ลักษณา  นิลอุบล 
- นางสมปราถนา  นามขาน 
- นางสุจิตรา นิลบดี 
- น.ส.มุทิตา ลีตระกูล 
- นางเอื้อมเดือน วิริยะมนตรี 
- นางสาวภคพร  พุทธโกษา 
- นางสมหญิง สุวรรณวัฒน 
- นางศภุาพร  ประมวญรัตน 
- น.ส.นนอนงค กล่ําคํา 
- น.ส.จันทนี  ปณีตจิตต 
- นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว 
- นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 

1 พฤษภาคม 
–  

5 มิถุนายน 
2550 

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
เรื่อง “การจัดการขอมูลดวย
โปรแกรม Access”   
 

จัดโดย: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 - รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
- รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 

5-7 
พฤษภาคม 

2550 

อบรมนพลักษณศาสตรเพ่ือการรู
ต่ืนและละวางทุกข   
 

จัดโดย:  โครงการศูนยจิตตปญญา
ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โรงแรมเดอะรอยัล
เจมส ลอดจ 2000 
นครปฐม 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล วันที่ กิจกรรม / จัดโดย สถานที่ 

11 - น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ 
- นางยุวดี  ชุนลิ้ม 

15 พฤษภาคม 
2550 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
สืบคนขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับ
การอางอิงในวารสารนานาชาติ"   

 

จัดโดย:  กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานักงาน
อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 นายสมเกียรติ เขียวแก 23 พฤษภาคม 
2550 

อบรม “การปองกันและระงับ
อัคคีภัยเชิงปฏิบัติการ”   
 

จัดโดย:  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13 น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 25 พฤษภาคม 
2550 

สัมมนาเรื่อง “รวมพลังขาราชการ
ไทยลดใชพลังงาน ป 2550   
 

จัดโดย:   สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน 

โรงแรมพาวิลเลี่ยนริมแคว 
จังหวัดกาญจนบุรี 

14 - รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
- น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 

29 พฤษภาคม 
2550 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
จัดทําตนทุนของมหาวิทยาลัย 
มหิดล   
 

จัดโดย:   กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 - น.ส.จุฑากาญจน อติธนานันท 
- นายสมเกียรติ เขียวแก 

13-14 
กรกฎาคม 

2550 

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง 
“เสนทางสูความมั่นคงในอาชีพ
การบริหารพัสดุภาครัฐ”   
 

จัดโดย:   สมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย 

โรงแรมริชมอนด  
จังหวัดนนทบุรี 

16 - น.ส.จงจิตต  ฤทธิรงค 
- น.ส.พอตา  บุนยตีรณะ 

2-3 สิงหาคม 
2550 

สัมมนามหกรรมโอเพนซอรส
ซอฟตแวรแหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 7   
 

จัดโดย:  ศูนยเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ 

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 
หองสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว  
กรุงเทพฯ 

17 นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 28 กันยายน 
2550 

ฟงการบรรยายโครงการพัฒนา
คุณภาพงานและสรางโอกาส
ความกาวหนาในสายอาชีพ   
 

จัดโดย:   กองการเจาหนาที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
Institute for Population and Social Research, Mahidol University 

Collaboration Activities and Institutions (2007) 
 

 

Agency/Country Areas of Interest Activity 

AAssiiaa  aanndd  PPaacciiffiicc  

Shanghai Institute of Parenthood 
Research (SIPPR), Shanghai, China 

Reproductive health -Exchange of Editorial Board  
-Student exchanges 

The Population Institute, Peking 
University, Beijing, China  

Reproductive health - Staff and student exchanges 
- Joint cooperation and teaching 

programs 
- Exchange of information, academic 

materials, and publications. 

School of Education and Social 
Sector Management, Academy of 
Management, Mongolia  

- Population and development 
- Population and reproductive 

health   
- Education management 

- Research 
- Training 
- Staff exchange 

Australian National University Reproductive health  
AIDS 

Research 

University of Queensland Mortality registration 
 

Research 

The Cancer Council, Victoria  Tobacco Control Policy 
 

Research 

The Korea Institute for Health and 
social Affairs  
 

- Social Protection Facility 
- Population and welfare 

research 

- Research 
- Training 

Demographic Surveillance System 
Sites in Asia (Bangladesh, 
Indonesia, India and Vietnam) 

Demographic Surveillance 
System (DSS) 
  

- DSS research tool development 
- Staff Exchange 
- Research and Training  

Hanoi Medical University, Vietnam  Reproductive health - Research 
- Training 

International Institute for Population 
Sciences, India  

Population studies Staff exchange 

EEuurrooppee      

Centre for Research on 
Epidemiology of Disasters (CRED), 
School of Public Health, University 
of Louvain, Brussels, Belgium 

- Border Populations  
- Health in the Mekong Basin  

Research  
  

Kings College, U.K Mental health research Research 

University of Exeter, U.K. Adolescent health 
 

- Research 
- Training  
- Staff exchange 
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Agency/Country Areas of Interest Activity 

University of Dundee, U.K. - Population and environment 
- Urbanisation and migration 

- Research 
- Training 
- Staff exchange 

London School of Hygiene and 
Tropical Medicine 

Maternal and child health Research 

University of Liverpool, U.K. Gender and health - Research 
- Training 
- Staff exchange 

Swedish University of Agricultural 
Sciences, Sweden 

Rural Development 
HIV/AIDS and development 
Gender issues 

- Research 
- Staff and student exchange 

Institut National D'Etudes 
Demographiques (INED), France 

Demography Research 

Department for International 
Development, UK. 

Gender and health - Research 
- Training  
- Staff exchange 

AAmmeerriiccaa    

University of Michigan HIV/AIDS and elderly Research 

University of Waterloo Ontario, 
Canada 

Tobacco control policy Research and training 

The Office of Population 
Research Princeton University 

Adolescent Migration Policy Research 

University of North Carolina at 
Chapel Hill, 

- Reproductive health 
- Population and Environment 
- Monitoring and evaluation GIS 

- Research 
- Training 
- Staff Exchange 

John Hopkins University Migration and health 
Mortality registration 

Research/staff exchange 

Harvard University Migration and health Research/staff exchange 

Miami University - Population 
- Gerontology 

Joint master degree programme 

Pennsylvania State University Demography - Training 
- Student exchange 

Tulane University Migration and health Collaborative research/staff exchange 

University of Michigan Aging Research 

East-West Centre, University of 
Hawaii 

Youth and sexuality 
HIV/AIDS 

Research 
Staff exchange 

Population Reference Bureau (PRB) Policy communication Collaborative research/staff exchange 

The International Centre for 
Research on Women 

Adolescent migration policy Research 
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Agency/Country Areas of Interest Activity 

National Institute of Health, USA Tobacco consumption policy Research Training 

The Population Council Demography/health Collaborative research/staff exchange 

The Open Society Institute Tuberculosis policy Research and advocacy 

International Labour Organisation Human trafficking/health Research 

The Ford Foundation HIV/AIDS Research 

USAID HIV/AIDS Research/ training 

UNFPA Reproductive health Research/ training 

The Andrew W. Mellon Foundation Adolescent migration policy Research 

International Organisation of 
Migration 

Human trafficking/health Research 

The Rockefeller Foundation Cross border health Research 

AAffrriiccaa    

Africa Centre for Health and 
Population Studies 
South Africa  

DSS 
Health 

Research Staff Exchange 
 

University of Witwatersrand, 
South Africa 

DSS Research Staff Exchange 
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 สรุปหนวยงานภายในและภายนอกประเทศที่มีความรวมมือกับสถาบันฯ 

องคกรระหวางประเทศ 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

- สกว. 
- สคส. 
- สปรส. 
- สสส. 
- สวรส.  
- AIDSCAP/FHI 
- ASIN 
- CARE 
- CBIRD 
 

 

- HAT 
- LDI 
- PDA 
- PPAT 
- TAVS 
- TBCA 
- TDRI 
- TPA 
- OPTA 
 ฯลฯ 

องคกรเอกชนในประเทศ 

- AusAID 
- British Council 
- CIDA 
- ESCAP 
- ECPAT International 
- EU 
- FAO 
- Ford Foundation 
- Global Fund to Fight AIDS,  
TB and Malaria, Switzerland 

- Harvard and Japanese Foundation 
for AIDS Prevention 

- Hewlett Foundation 
- ICR 
- ICRW 
- IDRC 
- ILO 
- INDEPTH Network 
- Institut National D’Etudes 
Demographiques (INED), France 

- International Labour 
Organization/International 
Organization for Migration 

- IPPF 
 

- JICA 
- Mellon Foundation 
- NASA 
- ODA 
- Partners in Population and 

Development : A South-South 
Initiative, Bangladesh 

- Population Council 
- Population Reference Bureau (PRB) 
- RAND 
- Redd Barna Foundation 
- Rockefeller Foundation 
- The Asian Scholarship Fund 
- The Filabavi DSS, Vietnam 
- The International Community of Women 

Living with HIV/AIDS 
- The Wellcome Trust 
- UNAIDS 
- UNDP 
- UNESCO 
- UNICEF 
- UNFPA 
- UNOPS 
- WHO 
  ฯลฯ 

 

- สํานักนายกรัฐมนตรี (สสช., 
ปปส., สยช., สมช.) 

- รัฐสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
 

 

- กระทรวงแรงงานฯ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรุงเทพมหานคร 
- มหาวิทยาลัยตางๆ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ฯลฯ 
 

หนวยงานราชการไทย 

- Aalborg U. 
- Africa Centre for Health and 
Population Studies 

- Asian Meta Centre for Population 
and Sustainable Development 
Analysis, Singapore  

- Australian National U. 
- Brown U. 
- De la Salle U. 
- Demographic Institute in Netherland 
- Department of Rural Development 
Studies,  Swedish University of 
Agricultural  Sciences 

- EWC 
- French National Demographic 
Institute 

- George Mason U. 
- Hanoi Medical University 
- Harvard U. 
- INED 
- ISEAS 
- John Hopkins University, U.S.A. 
- John Snow International 
- Kazakhstan School of Public Health 
- Liverpool School of Tropical 
Medicine 

 

- Nat’l Pingtung University of 
Technology, Taiwan 

- Penn. State U. 
- Population Institute, Peking University 
- Princeton University 
- Research Centre, ALTERNATIVE 
- School of Education and Social Sector 
Management, Ulaanbaatar, Mongolia 

- Shanghai Institute of Planned 
Parenthood Research (SIPPR) 

- Swedish University of Agricultural 
Sciences 

- The Korea Institute for Health and 
Social Affairs, Korea 

- URARTU U. 
- Utah State U. 
- Universiti Sains Malaysia 
- U. of California, Berkeley 
- U. of California, Irvine 
- U. of Chicago 
- U. of Dundee 
- U. of Exeter 
U. of Hawaii 

มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ 
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35 ปสถาบัน
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 สถาบันฯ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 
(1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปเน่ืองในวันคลายวัน

สวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก “วันมหิดล” วันที่ 24 
กันยายน 2550  3 แหง คือ 

- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
- คณะสาธารณสุขศาสตร  
- สํานักงานอธิการบดี  
 

(2) กิจกรรมรวมงานเนื่องในโอกาสงาน 38 ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ 2 มีนาคม 2550 

- วางพานพุมถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก วันที่ 2 มีนาคม 2550 

 

(3) กิจกรรมทําบุญตักบาตรอาหารแหง ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปจจัยไทยธรรม 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ปสถาบันฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 

 

(4) กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจําป เน่ืองในโอกาสครบรอบวันกอตั้งสถาบันฯ  
4.1 มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตอําเภอพุทธมณฑล    

จํานวน 7 โรงเรียน  
4.2 มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรธิดาของบุคลากรของสถาบันฯ  

 4.3 มอบทุนการศึกษาตอเ น่ืองประจํ าปการศึกษาใหแก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี   

 

(5) กิจกรรมดานประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก  
- รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําป 2549  ณ วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา วันเสารที่ 21 
ตุลาคม 2549 

- รวมบริจาคทรัพยในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป  2549 ณ  วัดบุปผารามวรวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2549 

- รวมทําบุญการทอดผาปาสมทบทุนจัดสรางพระเจาลานทองเฉลิมพระเกียรติฯ 
และวิหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   

- รวมทําบุญเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีสมทบทุนสรางทางขึ้นไปสักการะพระ
บรมสารีริกธาติ ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    
วันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2550 ณ วัดพระธาตุโปงนก อ.ดานมะขามเตี้ย              
จ.กาญจนบุรี 
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- รวมเปนเจาภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู 99 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2550 ณ วัดพุทธ
ปญญา นนทบุรี 

- รวมเปนเจาภาพบริจาคเงินในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ของ
คณะเวชศาสตรเขตรอน วันที่ 15-29 เมษายน 2550 ณ วัดพระราม 9  
กาญจนาภิเษก กทม. 

- รวมทําบุญเปนเจาภาพบริจาคปจจัยสมทบกองทุนงานบรรพชา-อุปสมบทหมูภาค
ฤดูรอน ประจําป 2550 ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 มีนาคม – 
21 เมษายน 2550  ณ วัดปานาคํานอย อ.นายุง จ.อุดรธานี 

- รวมบริจาคเงินเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันอณูชีวิทยาและพันธุศาสตร        
วันจันทรที่ 2 ตุลาคม 2549  

- รวมทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนาสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว วันจันทรที่ 2 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุม นิตยา คชภักดี สถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

- รวมทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปที่ 50  วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2550  ณ หองประชุมวีกูล วีรานุวัตติ์ ช้ัน 11 ตึก
คณะเทคนิคการแพทย 

- รวมบริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยและ
นักศึกษาในโครงการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร เน่ืองในโอกาสครบ 4 รอบ
แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกรที่ 20 ตุลาคม 
2549  

- รวมบริจาคเงินสมทบกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล ครบรอบ 24 ป 
แหงการกอตั้งมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล  

- สนับสนุนอาหารและพวงมาลัยกลวยไมในงานประเพณีสงกรานต ป 2550 
เม่ือวันพุธที่ 11 เมษายน 2550 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

- รวมออกซุมอาหารเลี้ยงผูเขารวมพิธีทําบุญมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดี
ที่ 19 เมษายน 2550 

 

(6) กิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก 
- รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม จังหวัดนครสวรรค  ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2549 

- สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมการตอบปญหาของกลุมเด็กๆ และเยาวชน “ศูนย
ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี” มหาวิทยาลัยมหิดล 
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-  รวมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อชวยผูประสบภัย “ชวยนองใหหายหนาว” ใหกับ
นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระหวางวันที่ 5-8 มกราคม 2550 

- สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม “ทอลคโชว การกุศล เร่ืองวัยรุนไทยยุค 2007” 
โดยอาจารยจตุพล ชมภูนิจ เพื่อหารายไดเปนคาใชจายในเรื่องการศึกษาของ
เด็กในอุปการะในภาคเรียนที่ 1 ประจําป 2550 สถานเลี้ยงเด็กยากจน บานครู
นอย ในวันศุกรท่ี 6 เมษายน 2550 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ ซอยอารีย
สัมพันธ  

 

(7) กิจกรรมดานกีฬา และออกกําลังกาย  ซ่ึงแสดงถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความ
มีวินัย ความทันสมัย รวมถึงความมีสุขภาพดี และใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกเปนอยางดี มีดังนี้ 

- สนับสนุนการเงินในการแขงขันกอลฟการกุศล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย มหิดล วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ณ สนามกอลฟธูปะเตมีย 
กองทัพอากาศดอนเมือง 

- สนับสนุนเงินอุปถัมภกีฬาบาสเกตบอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 19-26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก 

- สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันฯ เขารวมกิจกรรมการขี่
จักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในป พ.ศ.2550 ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2550 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

- สนับสนุนเงินในการแขงขันกีฬาเปตองการกุศลของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน วันเสารที่ 3 มีนาคม 2550 ณ สนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยมหิดล 

- สนับสนุนเงินรวมงาน “ราตรีมณีกาญจน 50” วันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ ลาน
อเนกประสงค โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 

- สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันฯ เ ข า ร ว ม ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า
บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ประเภทแบดมินตัน ใน
วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2550  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค 

- สนับสนุนเงินในการจัดการแขงขันกีฬาเทควันโด ถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 
2550 ณ อาคารอเนกประสงค ศูนยศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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(8) กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมองคกร ไดแก การสัมมนาพัฒนาบุคลากรประจําปของ
สถาบันฯ  เพื่อปลูกฝงและสืบทอดวัฒนธรรมองคกร ใหเกิดการเรียนรูในการทํางานเปนทีม และ
เกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมใจที่จะพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนาตลอดไป เร่ิมปแรกใน
ป 2522 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

 

(9) กิจกรรมสงเสริมรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ ไดแก การประหยัด
ประหยัดไฟ ใชกระดาษ 2 หนา บํารุงรักษาตนไม และอาคารสถานที่  

  


