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   รายงานประจําปของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนการ
รวบรวมผลการดําเนินงานในภารกิจดานตางๆ ของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2551  ทั้งงานวิจัย 
งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการแก สังคม งานบริหารทั่วไป และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เน้ือหาของรายงานแสดงใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจของคณาจารย นักวิจัย และ
เจาหนาที่ของสถาบันฯ ตลอดจนการสนับสนุนของคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ในการดําเนินงาน
และพัฒนาภารกิจของสถาบันฯ ใหมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม อันจะนําไปสูการเปนผูนําดาน
การวิจัย ดานการเรียนการสอน และการฝกอบรมทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทําประโยชนใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ  รวมทั้งมีเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  และสามารถ
ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการใหแกประเทศตางๆ ในภูมิภาคดวย 
 
 สถาบันวิจ ัยประชากรและสังคม ขอขอบพระคุณผู บร ิหารของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ตลอดจนบุคลากรทุกทานของสถาบันฯ ที่
ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันฯ  จนสําเร็จลุลวงไปดวยความ
เรียบรอย สมกับปรัชญาของสถาบันฯ ที่วา “คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบัน” 
 
      

 
 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง) 
   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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สวนที ่1 

  

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 

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

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา 
 และลูกจางชั่วคราว 
• คณะกรรมการนโยบาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
• คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก 
• ผูบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงานขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 1.1  ประวัติ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมมีสถานภาพเปนหนวย

งานวิจัยหนวยหนึ่งที่ไดกอตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในคณะสาธารณสุขศาสตร โดยใชชื่อวา  “ศูนยวิจัย
ประชากรและสังคม”  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2509  
ศูนยวิจัยนี้ตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและสุขภาพ
อนามัยของประเทศไทย เพ่ือสนองความตองการในการวางนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับประชากร  ในระยะแรกๆ น้ัน ศูนยวิจัยฯ ไดรับความชวยเหลือสวน
ใหญ จากเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร  โดยผานทางศูนยประชากรของมหาวิทยาลัย
นอรธ แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ตอมาศูนยวิจัยประชากรและสังคม ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ใหเปน “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” และ
มีสถานภาพเทียบเทาคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีจุดมุงหมายที่แนชัดวา จะทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและวิชาการดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการวางแผนครอบครัว ในสวนที่
สัมพันธกับทางการแพทยและการสาธารณสุข มีหนาที่ดําเนินการวิจัย บริการสอนและฝกอบรม 
และเปนศูนยสารนิเทศ ซ่ึงในขณะนั้น ที่ทําการของสถาบันฯ ตั้งอยู ณ อาคาร 3 คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร  จนกระทั่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2526 จึงได
ยายมาอยูที่อาคารที่ทําการของสถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี 
(ขณะน้ัน) จังหวัดนครปฐม ถึงปจจุบัน 

 

ในระยะแรกนั้น ศาสตราจารย นายแพทยจรัส ยามะรัต ไดรักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ 
ระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2517  ตอมาตั้งแตวันที่ 2 
พฤษภาคม 2517  ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2518  ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ  ไดรับการแตงตั้งเปน
รักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ  
 

ในดานความชวยเหลือและเงินทุนสนับสนุนในระยะแรกมีดังน้ี 
1) มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอรใหความชวยเหลือในดาน 
 1.1 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินงานของสถาบันฯ  

 1.2 การใหทุนนักเรียนไทยศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 ทุน เพ่ือกลับมาพัฒนางานทางดานวิจัยประชากรและ
สังคม และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวใหกลับมารับราชการที่สถาบันฯ  
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2)  Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill, 
Executiing Agency of the Population, Family Planning and Health Project ที่คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดสง Professor Dr. Arnold K. Kaluzny, Professor of 
Public Health และ Professor Dr. Robert G. Burnight, Professor of Demography and 
Sociology เปนที่ปรึกษาสถาบันฯ ตามลําดับ 

 

3) Frederiksen Internship  สนับสนุนเงินทุนให  Dr. Peter J. Donaldson, Dr. 
Michael J. Cook, Dr. James Riley, Mr. Federick  A. Day and Mr. Donald Lauro มาชวยการ
ปฏิบัติงานทางดานวิจัยของสถาบันฯ โดยผานศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรท แคโรไลนา 

 

ในปงบประมาณ 2517 สถาบันฯ เร่ิมไดรับงบประมาณจากรัฐบาลเปนปแรก และ
เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2518 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้ง ดร. บุญเลิศ เลียวประไพ เปน
ผูอํานวยการคนแรกของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ปจจุบันสถาบันฯ มีผูอํานวยการรวม
ทั้งหมด 6 คน เรียงตามลําดับดังนี้.-  
 
 
 

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 
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5)  รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา  
 23 สิงหาคม 2547 – 8 ธันวาคม 2550 
 รักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ  
 9 ธันวาคม 2550 – 20 กุมภาพันธ 2551 

 
 
 
 
6)  รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง  
 21 กุมภาพันธ  2551 - ปจจุบัน 

  
  
  

  

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค 
  ปณิธานปณิธาน    

คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบันฯ 
 

  วิสัยทัศนวิสัยทัศน    
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนผูนําดานการวิจัย การศึกษา การฝกอบรมทาง
ประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

  วัตถุประสงควัตถุประสงค  
1. ผลิตงานวิจัยใหเกิดองคความรูดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ทําวิจัยที่มีเครือขายความรวมมือกับชุมชน  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและย่ังยืน 
3. ผลิตบุคลากรทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  ใหสามารถทําวิจัยและสอนดาน

ประชากรศาสตรและสังคมศาสตรในเชิงทฤษฎีและประยุกต 
4. ใหสถาบันฯ เปนคลังขอมูล ผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรและสังคม

ที่เปนประโยชนแกชุมชนและสังคม 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 
 

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

5. พัฒนาบุคลากร องคกร และเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

 

1.2  อัตรากําลัง 
 สถาบันฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น  103 คน  (ขอมูลของปงบประมาณ 2551)* จําแนกตาม
ประเภท ดังนี้ 

สายวิชาการ วุฒิการศึกษา 

   วุฒิการศึกษาอาจารย   

ท่ีปรึกษาสถาบันฯ (ศาสตราจารยเกียรติคุณ) 1 คน ปริญญาเอก  27 คน 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ 1 คน ปริญญาโท  1 คน 

ศาสตราจารย 1 คน Ph.D. Candidate 1 คน 

รองศาสตราจารย                                   16 คน ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน 

ผูชวยศาสตราจารย                                   7 คน รวมวุฒิการศึกษาอาจารย 30 คน 

อาจารย 2 คน วุฒิการศึกษานักวิจัย   

นักวิจัย 6 คน ปริญญาเอก 1 คน 

ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ                         2 คน ปริญญาโท     3 คน 

   Ph.D. Candidate 1 คน 

   ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก     1 คน 

   รวมวุฒิการศึกษานักวิจัย 6 คน 

รวม 36 คน รวม 36 คน 

สายสนับสนุนวิชาการ                    วุฒิการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน  

ขาราชการ 15 คน ปริญญาเอก  1 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 2 คน ปริญญาโท 16 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 12 คน Ph.D. Candidate 1 คน 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 12 คน ปริญญาตรี 26 คน 

ลูกจางประจําเงินรายได 2 คน ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 23 คน 

ลูกจางโครงการวิจัย 24 คน    

รวม 67 คน รวมวุฒิการศึกษาสายสนับสนุน 67 คน 

รวมท้ังส้ิน   103   คน 
 
 
 
 
 
 

*  ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2551    



 

 

 

 
 

 
 
 

รองผูอํานวยการ คนที่ 1 
รองผูอํานวยการ คนที่ 2 
รองผูอํานวยการ คนที่ 3 
รองผูอํานวยการ คนที่ 4 
รองผูอํานวยการ คนที่ 5 

 
 
 
 

คณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ 

ที่ปรึกษาสถาบันฯ  

คณะกรรมการบริหาร

ผูอํานวยการ 
 

สํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันฯ 

 

สายวิชาการ 
 
 

คณะกรรมการวิชาการ 
 

 
 

คณะกรรมการจริยธรรม 
 

(1) 
 

งานวิจัยทาง
ประชากรศาสตร
และสังคมศาสตร 

(2) 
 

งานจัดการศึกษาทาง 
ประชากรศาสตรและ

สังคมศาสตร 

(3) 
 

งานบริการ
วิชาการ  
แกสังคม 

(4) 
 

โครงการเผยแพร
ขาวสาร และ
การศึกษา 

ดานประชากร 

อจ.ผศ.รศ.ศ. Adjunct Professor 
นักวิจัย ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ 

 

- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการ

เจาหนาที่ 
- หนวยอาคาร

สถานที่    
จัดเลี้ยงและ
ยานพาหนะ 

- หนวยการเงิน 
  และบัญชี 
- หนวยพัสดุ 
 

- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานอบรมระยะสั้น 
- งานโครงการเผยแพรฯ 
- งานหองสมุด 
- งานประมวลผลขอมูล 
 

(1) 
 

งานบริหารและ
ธุรการ 

(2) 
 

งานคลังและ
พัสดุ 

(3) 
 

งานบริการ  
การศึกษา 

(4) 
 

งานวิเคราะห
นโยบาย 
และแผน 

(5) 
 

งานพัฒนา
คุณภาพ 

(5) 
 

โครงการระบบ
สารสนเทศและ
คลังขอมูล 

(6) 
 

โครงการเฝาระวัง 
ทางประชากรระยะยาว 

โครงกาญจนบุรี 
จังหวัด

กาญจนบุรี 

โครงการ
นางรอง 

จังหวัดบุรีรัมย 

งานวิจัยสถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม แบงเปน 8 ศูนย คือ 
- ศูนยศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ประชากร  
  ครอบครัวและสังคม 
- ศูนยศึกษาอนามัยเจริญพันธุ   
  เพศสัมพันธ และเอชไอวี/เอดส 
- ศูนยศึกษาประชากรและ

สุขภาพอนามัย 
- ศูนยศึกษาแรงงานการยายถิ่น 
  และความเปนเมือง 
- ศูนยศึกษาประชากรและ

สิ่งแวดลอม 
- ศูนยศึกษาการศึกษาบทบาท 
  หญิงชาย และการพัฒนา 
- ศูนยศึกษาการศึกษา     

ประชากรนเอเซียอาคเนย 
- ศูนยศึกษาประเด็นปญหา

เรงดวน 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
(Degree Programme) 

 

  หลักสูตรภาษาไทย 
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัย

ประชากรและสังคม 
 

  หลักสูตรนานาชาต ิ
-  ปริญญาโท สาขาวิชา

ประชากรสูงอายุ รวมกับ 
Miami University at Ohio 

-  ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัย  
   ประชากรและอนามัย- 
   เจริญพันธุ  
-  ปริญญาเอก  
   สาขาวิชาประชากรศาสตร   

โครงการจัดการศึกษา
ตอยอดหลังปริญญา 

(Non-Degree  
Programme) 

  การอบรมระยะสั้น 
  หลักสูตรภาษาไทย 

- วิจัยเชิงปริมาณ 
- วิจัยเชิงคุณภาพ 

 

  หลักสูตรนานาชาติ 
- Population and   
  Reproductive     
  Health Research 
- Population 
Policy  
   Communication 
- Population &  
  Environment 
- Monitoring and  
  Evaluation 

  วิทยากร  
- บรรยายหัวขอเฉพาะ 
- อบรมระเบียบวิธีวิจัย 

  ผูทรงคุณวุฒิ 
- ใหคําปรึกษาทาง 
  วิชาการ 
- ประชุมสัมมนา 
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  กรรมการทางวิชาการ 
  -  ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
  - นอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
  - องคการระหวางประเทศ 

การผลิตและเผยแพร 
- เอกสารงานวิจัยและตํารา 
- วารสารประชากรและสังคม 
- จดหมายขาวประชากรและ การ
พัฒนา 

- สารประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ประชุม/สัมมนาเผยแพร
ผลงานวิจัย 

- จัดประชุมประชากรและสังคม
ประจําป 

- ศูนยการเรียนรูทางประชากรและ
สังคมดวยตนเอง 

- เผยแพรความรูทางวิทยุ  
โทรทัศน หนังสือพิมพ 
- นิทรรศการ 
- โปสเตอร/ เว็บไซด 

ศูนยวิจัยเชิง
นโยบาย 
เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาต ิ

แผนภูมิโครงสรางองคกร และการบริหาร 



 

หมายเหตุ 
(1)    อาจารยยุพิน  วรสิริอมร      ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศตั้งแตวันท่ี  1 มิถุนายน 2550 
(2)    นายธีรพงษ  สันติภพ          ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ตั้งแตวันท่ี  6 มกราคม 2548 
(3)    นางสาวจงจิตต  ฤทธิรงค     ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ตั้งแต วันท่ี  26 กันยายน 2550 

  

 *  พนักงานมหาวิทยาลัย              **  ลูกจางช่ัวคราว                                                                      
 ***  ขาราชการสํานักหอสมุด         **** ลูกจางประจําเงินรายได                                          

แผนภูมิการแบงสวนราชการ และจํานวนอัตรากําลังขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
 

 คณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ 

ผูอํานวยการ 
รศ.ดรสุรียพร พันพึ่ง 

รองผูอํานวยการฯ 
1. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
2. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
3. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
4. ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 
5. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 

ที่ปรึกษาสถาบันฯ 
ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ 
ศ.เกียรติคุณ นายแพทยสุพร เกิดสวาง 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันฯ 

นักวิจัย 8 (ชํานาญการ)  
รักษาการ เลขานุการสถาบันฯ 

(นางสุภาณี ปลื้มเจริญ) 

ฝาย
วิชาการ 

1.1 หนวยสารบรรณ 
-จ.บริหารงานทั่วไป 6 
    (น.ส.พรทิพย ภุมราพันธ) 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
    (นางปทมา แยมเพกา) 
-น.วิชาการศึกษา* 
   (นางประทีป  นัยนา) 
- เลขานุการผูอํานวยการฯ 
(นายนิพนธ ดาราวุฒิมา- 
ประกรณ)** 

งานไปรษณียโทรเลขโทรสาร 
-นักวิชาการศึกษา* 
     (น.ส.ภคพร พุทธโกษา) 

งานถายเอกสารอัดสําเนา
ดิจิตอล 

- พนักงานบริการอัดสําเนา (882)
  (นายประสงค ธรรมบุตร) 
- พ.เจาะบัตร (872) 

1.2 หนวยการเจาหนาที่ 
-จ.บุคคล 6 
   (นายณัฐวุฒิ จันทรอุน) 
-นักวิชาการศึกษา* 
   (น.ส.จันทนี ปณีตจิตต) 

1.3 หนวยอาคารสถานที่  
     จัดเลี้ยงและยานพาหนะ  

- ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
  (น.ส.สุคนธ  สินก่ิม) 
- นักวิชาการพัสดุ* 
  (นายสมเกียรติ  เขียวแก) 
-พ.เจาะบัตร (869) 
  (น.ส.สิพิมพญา  มนตรีวงษ) 
-แมบาน (878, 881)   
-ลูกมือชาง (879, 3399)
ยานพาหนะ-พ.ขับรถยนต  
   (868,875,3625, 3757) 
- ลูกจางประจําเงินรายได**** 
   จํานวน 2 ราย 
 

2.1  หนวยการเงินและบัญช ี        
      เงินงบประมาณและเงิน

รายได 
-หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี 
    ผูปฏิบัติงานบริหาร 6 
    (นางเอมอร สมิตสันต) 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
   (นางอัธยา นิซู) 
-จ.บริหารงานทั่วไป* 
    (นางจําเริญศรี เขียวแก)  
เงินนอกงบประมาณ 
-หัวหนาหนวยพัสดุ 
  นักวิชาการพัสดุ 6 
  (น.ส.จุฑากาญจน            

อติธนานันท)   
- ผูปฏิบัติงานรบริหาร 5 
   (นางสมหญิง สุวรรณวัฒน) 
-น. เงินและบัญชี* 
   (น.ส.จารุวรรณ จารุภูมิ) 

(น.ส. กุลวธู วจนสาระ) 
2.2 หนวยพัสดุ 

- หัวหนาหนวยพัสดุ     
   นักวิชาการพัสดุ 6 
    (น.ส.จุฑากาญจน  
     อติธนานันท) 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
    (น.ส.สุคนธ สินก่ิม) 
- นักวิชาการพัสดุ* 

ี ี

โครงการบัณฑิตศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 6 
   (นางสมปราถนา นามขาน) 
- นักวิชาการศึกษา* 
   (น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย) 
- ผูปฏิบัติงานบริหาร 4 
     (นางกรณิฐา ศริ) 
- จ.บริหารงานทั่วไป* 
     (นางลักษณา นิลอุบล) 
- นักวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร* 
     (วาที่ ร.ต.เกียรตินิยม ขันตี) 

งานอบรมระยะสั้น : 
ระดับชาติและนานาชาติ 

-จ.บริหารงานทั่วไป 6 
(นางวริศรา ไวว่ิงรบ) 

- นักวิชาการศึกษา* 
(น.ส.ภคพร พุทธโกษา) 

โครงการเผยแพรฯ 
-นักวิชาการศึกษา 
    (น.ส.ปาณฉัตร เสียงดัง) 

งานโสตทัศนศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา 6 
 (นายสมชาย  ทรัพยยอดแกว)  
- เจาหนาที่โสต* 
  (นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว)   

งานประมวลผลขอมูล 
- นักวิชาการศึกษา 6 
  (น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ) 
- พ.เจาะบัตร (873) 
    (น.ส.เยาวลักษณ เจียรนัย) 
- นักวิชาการศึกษา** 

(นางวรรณี หุตะแพทย) 
งานหองสมุด 

- บรรณารักษ 6*** 
    (น.ส.เพ็ญพิมล คงมนต) 
- นักวิชาการศึกษา 
    (นางสมปรารถนา นามขาน) 

4.* 
-น.วิเคราะหนโยบายและแผน 6 
    (นางเอื้อมเดือน วิริยะมนตรี) 
-จ.ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 
     (นางสุจิตรา  นิลบดี) 
 

1. งานบริหาร และธุรการ 

2. งานคลัง  และพัสดุ 

3. งานบริการ การศึกษา 
 
 

4.* งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

5. งานพัฒนาคุณภาพ 

- คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
- คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ของสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม 

  

-ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล            ระดับ 10 
-ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค P8*  
-รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ         ระดับ 9 
-รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา      ระดับ9*- -
-รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง                       ระดับ 9* 
-รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล             ระดับ 9 
- รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา   ระดับ 9 
- รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร  ระดับ 9 
- รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย                      ระดับ 9 
-รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา                  ระดับ 9 
-รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม       ระดับ 9 
-รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี               ระดับ 9 
-รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา                    ระดับ 9 
-รศ.ดร.อรพินทร   พิทักษมหาเกตุ ระดับ 9 
-รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี                       ระดับ 9 
-รศ.ดร.โยธิน แสวงดี                           ระดับ 9 
-รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต         ระดับ 9 
-รศ.อรทัย อาจอ่ํา                                 ระดับ 9 
- ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก                      ระดับ 8 
- ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี        ระดับ 8 
- ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย           ระดับ 8 
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย                   ระดับ 8 
- ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ                    ระดับ 8 
- ผศ.ดร.รศรินทร เกรย                        P4* 
- ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ    P3* 
- ผศ.ดร.อารยี  พรหมโม   P3* 
- ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ      P3* 
-อ.ยุพิน วรสิริอมร                             ระดับ 8 
- อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย       ระดับ 8 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  
- Dr. Kathleen Ford                  ระดับ 3 
- Dr. Rosalia Maria Emanuela Sciortino ระดับ 3    
- Assoc. Prof. Michael Philip Guest    ระดับ 3    
- Mr. Thomas Edward Blair              ระดับ 1 
 

 
- นายเกรียงศักด์ิ โรจนคุรีเสถียร 
     นักวิจัย (ชํานาญการ) ระดับ 8 
-นางสุภาณี ปลื้มเจริญ    
     นักวิจัย (ชํานาญการ) ระดับ 8 
(2)-นายธีระพงศ สันติภพ  นักวิจัยระดับ 
7 
-น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย  นักวิจัย   P2* 
(3)-น.ส.จงจิตต  ฤทธิรงค  นักวิจัย   P2* 
-น.ส.สุภรต  จรัสสิทธ์ิ      นักวิจัย   P2* 

- โครงการนางรอง      
จังหวัดบุรีรัมย 

- โครงการกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1.งานวิจัยทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
 

2.งานจัดการศึกษา ทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

3. งานบริการวิชาการแกสังคม 

4. โครงการเผยแพรขาวสารและการศึกษาดานประชากร 
 

5. โครงการระบบสารสนเทศและคลังขอมูล 
 
 

6. โครงการเฝาระวังทางประชากรระยะยาว 

8 
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คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 1.   รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง ประธานกรรมการ  
 2. รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย ดร. ศิรินันท กิตติสุขสถิต กรรมการ 
 5.   รองศาสตราจารย ดร.อมรา สุนทรธาดา กรรมการ 
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี กรรมการ 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาณี วงษเอก กรรมการ 
 8.   อาจารย ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย กรรมการ  
 9. นางเอมอร สมิตสันต กรรมการ 
 10. นางสุภาณี  ปล้ืมเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวณัฐชนันทพร มีสุวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 12. นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคมผูบริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ประจําปงบประมาณ 2551 

 

 1. รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง  ผูอํานวยการ
 2. รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  รองผูอํานวยการ 
 3. รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี  รองผูอํานวยการ 
 4. รองศาสตราจารย ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต  รองผูอํานวยการ 
 5.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย       รองผูอํานวยการ
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี จําปากลาย   รองผูอํานวยการ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจําปงบประมาณ 2551 

 
 
 

1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
1) รองศาสตราจารย ดร.วาทินี  บุญชะลักษี  ประธานกรรมการ 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย         กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย ดร.จรรยา เศรษฐบุตร           กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต กรรมการ 
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ กรรมการ 
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6) รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง กรรมการ 
7) รองศาสตราจารย ดร.อมรา สุนทรธาดา กรรมการ 
8) รองศาสตราจารยอรทัย อาจอ่ํา  กรรมการ 
9) อาจารย ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากร 
 และอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาณี วงษเอก ประธานกรรมการ 
 2) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ กรรมการ 
 3) รองศาสตราจารย ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ กรรมการ 
 4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.ฟลิป เกสต กรรมการ 
 6) รองศาสตราจารย ดร.โยธิน  แสวงดี กรรมการ 
 7) ผูชวยศาสตราจารย ดร. รศรินทร เกรย กรรมการ 
 8) รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ กรรมการ 
 9) รองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม กรรมการ 
 10) ผูชวยศาสตราจารย ดร. อารี จําปากลาย กรรมการและเลขานุการ  
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1) รองศาสตราจารย ดร.กุศล สุนทรธาดา ประธานกรรมการ 
 2) รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กรรมการ  
 3) รองศาสตราจารย ดร.ชาย โพธิสิตา      กรรมการ 
 4) รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.บุปผา ศิริรัศมี กรรมการ 
 6) ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ประสาทกุล กรรมการ 
 7) รองศาสตราจารย ดร.วรชัย ทองไทย กรรมการ 
 8) ดร.โรซาเลีย ชิออรติโน กรรมการ 
 9) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค กรรมการ 
 10) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ กรรมการและเลขานุการ 
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สวนที ่2 

  

ผลการดําเนินงาน 
 

• งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร   
• งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร   
• งานบริการวิชาการแกสังคม  
• งานบริหารทั่วไป  
• เครือขายความรวมมือทางวิชาการ   
• การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

การอบรมพนักงานสัมภาษณโครงการยายถิ่นกับสุขภาพ 
ในพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี  

  

  
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการสุขภาพและการเกื้อหนุนทางสังคมของ
ผูสูงอายุในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 

โครงการคนหาแผนดิน 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เก่ียวกับสถานการณ และ
การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน การวางแผน
ครอบครัว และรูปแบบแนวทางตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทย  โดย
มุงเนนการใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐาน และแสวงหาแนวทางแกไข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรใหดีขึ้น และใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของปญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยูและ
จะเผชิญตอไป ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมโลก  อีกทั้ง
เพื่อใหการวิจัยเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในอันที่จะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม กระจายรายได
และกระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ตามประเด็น
ปญหาวิจัย  ในรอบป 2551 ที่ผานมา สถาบันฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยที่สําคัญดังตอไปน้ี 
 

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

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

1.1  การติดตามกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพอยาง
มีสวนรวมในแนว
ชายแดนไทย-พมา 

  

- เพ่ือประเมินผลของกิจกรรมและ
โครงการดานการพัฒนาสุขภาพ
ท่ีดําเนินการอยูใน 5 หมูบาน
ตามแนวชายแดนไทย-พมา วา
จะมีผลทางสุขภาพและความ
เปนอยูของประชาชนอยางไร  

Rockefeller  
Foundation 

 

1. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

2. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
3. อ.ดร.อารีย พรหมโม 
4. นายเกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร 
          

1.2  การใชขอมูลสถิติ
ของโครงการสํารวจ
การเฝาระวังทาง
ประชากรจังหวัด
กาญจนบุรี  

- เพ่ือใหผูนํามีความรูความเขาใจ
และสมรรถนะในการใชขอมูล
สถิติพ้ืนฐานดานประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เพ่ือใชประโยชนในการทราบ
สภาพความเปนอยูในการ
วางแผนพัฒนาและประเมินผล
การพัฒนาหมูบาน 

- เพ่ือใหผูนํามีความรูความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติใน
หมูบานอยางถูกตองเที่ยงตรง
เช่ือถือได 

เงินรายได
สถาบันฯ 

 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ  
          เลียวประไพ  
2. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี  
3. น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ   
4. นายปยวัฒน เกตุวงศา   
5. นส.ศุทธิดา ชวนวัน 
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1.3 โครงการคนหา
แผนดิน 

- เพ่ือประมาณจํานวน “คน
หาแผนดิน” ท่ียังมีชีวิตอยู
ในปจจุบัน 

- เพ่ือศึกษาชีวิตความเปนอยู 
และเร่ืองราวในอดีตของ  
“คนหาแผนดิน 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
ภายใตโครงการ
กาญจนบุรี 
 

1. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล   
2. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ  
3. นางสุภาณี ปล้ืมเจริญ 
4. น.ส.ศุลีพร ชวยชูวงศ   
5. น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน 

1.4  โครงการศูนย
ศตวรรษิกศึกษา  

- เพ่ือศึกษาจํานวน โครงสราง
เพศและอายุ และการกระจาย
ตัวของศตวรรษิกชน 

- เพ่ือศึกษาแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงของศตวรรษิ
กชนในประเทศไทย 

- เพ่ือศึกษาพัฒนาระบบขอมูล
เก่ียวกับศตวรรษิกชน 

- เพ่ือรวบรวมขอมูลชีวิตความ
เปนอยู และวิถีปฎิบัติ
เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของ
ศตวรรษิกชน 

เงินรายได
สถาบันฯ 
 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

1.5  โครงการสถานการณ
คุณภาพชีวิตของ
ประชากรจังหวัด
ระยอง  

 

- เพ่ือใหชาวจังหวัดระยองมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยใชองค
ความรูดานคุณภาพชีวิตของ
ประชากรที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง ในการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดความ
สมดุลในการพัฒนาสุขภาวะ
องครวมดานเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพกายใจ ครอบครัว 
และสิ่งแวดลอม 

สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย  
2. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
3. อ.จักรชัย  ส่ือประเสริฐสิทธิ์  
4. น.ส.สาสินี เทพสุวรรณ 
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1.6  การใชประโยชน
ขอมูลสํามะโน
ทะเบียนราษฎร 

- วิเคราะหความเหมือนและความ
แตกตางของทะเบียนราษฎร 
และ สํามะโนประชากรในดาน
ความเปนมา กฎหมายรองรับ 
เน้ือหาขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบการ
จัดเก็บ และการเผยแพรขอมูล 

- วิเคราะหความเปนไปไดในดาน
ตางๆ ของการใชประโยชน
ขอมูลประชากรจากทะเบียน
ราษฎรสําหรับการจัดทําสํามะโน
ประชากรในประเทศไทย ตั้งแต
ขั้นตอนการจัดเก็บ การวิเคราะห 
และการเผยแพรขอมูล 

- ใหขอแนะนําแก UNFPA ของ
ความเปนไปไดในดานตางๆ 
ของการใชประโยชนรวมกันของ
ขอมูลจากทะเบียนราษฎรและ 

 สํามะโนประชากรในประเทศไทย 

UNFPA 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
2. น.ส.เรวดี สุวรรณนพเกา 
3. นายอมรรัษฎ  บุนนาค 

 

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

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

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

เพ่ือสรางฐานขอมูลในการ
สงเสริมการปองกันการติด
เช้ือโรคทางเพศสัมพันธ ใน
กลุมประชากรไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
วัยรุนไทย 

UNAIDS 
 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ 
  จํารัสฤทธิรงค 

2. รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต  
3. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา  
4.  ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี  
5.  ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง 
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2.2 โครงการศึกษาสตรี
ตางชาติยายถิ่นท่ี
ประกอบอาชีพ
บริการทางเพศใน
ประเทศไทย และ
ความรู พฤติกรรม
เส่ียงตอโรคเอดสและ
ยาเสพติด 

- เพ่ือศึกษา รูปแบบการ
ยายถิ่นของแรงงานสตรี 
จาก ประเทศพมา และ
ลาว ท่ีถูกลอลวงมา
ทํางานในไทย และ
ศึกษาปจจัยเส่ียง
เก่ียวกับการติดเช้ือ   
เอชไอวี 

United Nations 
Office of Drugs 
and Crime 
(ODC) 
 

รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

2.3  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)" 

- เพ่ือประเมินผลกระทบ
โครงการดานการ
ปองกันเอชไอวี/เอดส  
โดยประเมินการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เส่ียงตอการติดเช้ือ 
HIV/AIDS  

-  เพ่ือประเมินผลกระทบ
โครงการดานการรักษา
ดูแลและสนับสนุน  โดย
ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ในดานความเขมแข็งและ
ยั่งยืนของระบบบริการ
รักษาดูแล การเขาถึง
ระบบบริการรักษา ดูแล 
และสนับสนุนของผูรับ
เช้ือ ผูปวยเอดสและ
ครอบครัว     

กองทุนโลกเพื่อ
ตอสูโรคเอดส 
วัณโรค และ
มาลาเรีย      
ผานสํานักบริหาร
โครงการกองทุน
โลก กรมควบคุม
โรค กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค   

2. Dr. Philip Guest 
3. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
4.  ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

2.4  โครงการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูทักษะชีวิต
วัยรุนในสถานศึกษา 

  

- เพ่ือสรางแบบจําลอง Life 
education ใน
สถานศึกษาของ          
5 โรงเรียนท่ีเลือกเปน
ตนแบบในเขต
กรุงเทพมหานคร 

WHO/ SEARO 
 

1. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 
2. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
           

2.5  Selected Annotated 
Bibliography of 
HIV/AIDS Research 
in Thailand 

-  เพ่ือรวบรวมงานวิจัย
ดาน HIV/AIDS ใน
ประเทศไทย ตั้งแตป 
2003-2007 

WHO / SEARO 
 

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 
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2.6  ความรู พฤติกรรมเพศ 
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธของวัยรุน
หญิง: กระบวนการ
ขับเคลื่อนจากเพื่อน
นักวิจัยสูกัลยาณมิตร  

-  เพ่ือประเมินความรูในเร่ือง
เพศและพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุนในจังหวัด
มุกดาหาร 

 

UNESCO 
 

อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 

2.7 Coverage-Plus: 
Assessing the 
Availability and Use of 
a Minimum Package 
of HIV/AIDS 
Prevention Services 
for Most-At-Risk 
Populations and 
Assessing Data 
Collection Strategies 
(Phase II) 

- To assess, within the 
context of a minimum 
package of services , the 
provision  and linkages of 
HIV programs and services 
and identify gaps 

- To assess the utilization of 
services and exposure to 
interventions of clients 
within and across programs 

- To assess the quality of 
data on coverage and 
make recommendations for 
quality improvement 

- To develop improved 
indicators of coverage in 
the context of a minimum 
package approach 

- To analyze service 
utilization patterns across 
sites by degree of 
implementation  of the 
minimum package and by 
other factors that may 
affect services utilization 

- To analyze coverage in the 
context of available 
behavioral and HIV 
prevalence data 

USAID 
 

1. ผศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาต 

จํารัสฤทธิรงค 
3. Dr.Philip Guest 
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2.8  โครงการวิจัย
ประเมินผลกระทบ
โครงการเอดสดาน
การปองกัน และ
ดูแลรักษา ท่ีไดรับ
ทุนจากกองทุนโลก 
รอบท่ี 1 

-  เพ่ือประเมินผลกระทบของ
โครงการ  ในดานการบรรลุ
วัตถุประสงคของทั้งโครงการ 
ดานการปองกัน และ
โครงการดานการดูแล รักษา
และสนับสนุน  โดย
ทําการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในชวง
กอนและหลังการดําเนินงาน
ของโครงการตางๆ ที่ไดรับ
ทุนจากกองทุกโลก (Global 
Fund)   

กองทุนโลก ผาน
กรมควบคุมโรค 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

2.  Dr.Philip Guest 
3. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
4.  ศ.ดร.ปราโมทย ประสาท

กุล   
5. ผศ.พญ.พักตรวิมล  

ศุภลักษณศึกษาการ 

 
3. ประเด็นปญหาดานประชากรและสุขภาพอนามัย (Population and Health)  ทั้งใน

เขตเมืองและเขตชนบท เน่ืองจากความจริงที่วา การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยนั้น มีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับสภาพทางประชากร ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  กิจกรรมวิจัยที่เก่ียวของมี
ดังตอไปน้ี 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

3.1 โครงการจัดทํา
รายงานสุขภาพคน
ไทย  

- เพ่ือจัดทํารายงานประจําป 
“สุขภาพคนไทย”  

- นําเสนอสารสนเทศที่
เก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือ
ประโยชนในการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร 

- ใชกระบวนการจัดทํา
รายงานประจําป ในการ
ส่ือสารตอสาธารณะ เพ่ือให
เกิดการเคลื่อนไหว  ใน
สังคม และสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสุขภาพอันกอใหเกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีตอไป 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
 

1. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
2. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
3. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล            
4. ผศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม   
5. น.ส. อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 
6. นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล           
7. น.ส. สุภรต จรัสสิทธิ์   
8. น.ส.ปาณฉัตร เสียงดัง 

3.2 โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
Kanchanaburi 
Province) 

- เพ่ือตองการพัฒนาและ
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ในเขตพ้ืนท่ีชนบทมีสุขภาพ 
ท่ีดีมีชีวิตท่ียืนยาว อยูอยาง
มีความสุข มีศักยภาพ 
สามารถชวยเหลือตนเอง
และชุมชนของตนเองได 

The Wellcome 
Trust, U.K.   
 

1. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี       
2. นายพงษศักดิ์ หม่ืนศักดา 
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3.3 Turning DSS Data 
into a Multi-case 
Study: An Analysis 
of Family Dynamics, 
Ways of Life and 
Malaria Infection 
Among Karen 
Population in 
Kanchanaburi 

- เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพลวัตรครอบครัว    
วิถีชีวิต ละความเสี่ยงทาง
สุขภาพของชาวกระเหรี่ยงใน
ชุมชนที่สูง จ.กาญจนบุรี โดย
ศึกษารูปแบบทางพฤติกรรมที่
ทําใหชุมชนเสี่ยงตอการเปน
โรคมาเลเรีย  

- เพ่ือหาแนวทางลดการ
เจ็บปวยและการเสียชีวิตจาก
โรคมาเลเรีย 

The Wellcome 
Trust,U.K. 
(ภายใต
โครงการ
กาญจนบุรี) 
 

1. รศ.ดร.เบญจา  
        ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ   
2. รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร       
3. นางสุภาณี ปล้ืมเจริญ 
4. ดร.เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร 
         

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

General objectives of the 
project include: 
- To improve knowledge about 

health related issues among 
the migrants living in 
Thailand-Myanmar border 
provinces with a focus on 
the socio-economic impact 
of migration on both  
sensing and receiving 
countries; 

- To raise the awareness of 
decision makers about these 
issues and their significance 
for improving health services 
to both Thais and migrants 

World Health 
Organization 
(WHO)  
 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 

3.5  สุขภาพและการ
เก้ือหนุนทางสังคม
ในผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
เฝาระวังกาญจนบุรี 

- เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของ
การยายถิ่นของลูกหลานตอ
ภาวะสุขภาพ และสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุในพ้ืนที่เฝาระวัง
จังหวัดกาญจนบุรี 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
 

1. รศ.ดร.เบญจา   
ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ  

2. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง   
3. ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 
4. Dr. Philip Guest 
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3.6  Smoking Status 
and Health 
Concerns: 
Evidence form 
KDSS 

- เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการ
สูบบุหรี่ที่มีผลตอสุขภาพของผู
สูบบุหรี่เอง และครอบครัว 
รวมถึงพฤติกรรมทางสุขภาพ
อื่นๆ เชน การดื่มสุรา สิ่งเสพ
ติด การออกกําลังกาย 
รับประทานอาหาร เปนตน 

The 
Wellcome 
Trust, U.K. 
 

1. รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย 
2. รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร 

3.7  โครงการปองกัน
มะเร็งปากมดลูก  

-  เพ่ือทดสอบตัวแบบท่ีเปนไป
ไดท่ีผูใหบริการสาธารณสุขใน
ภาครัฐจะสามารถนําไปใช
เพ่ือขยายชองทางที่ผูหญิง
อายุ  35-60 ป สามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารและใชบริการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกได 

World 
Health 
Organizatio
n (WHO)  

 

1. ผศ.ดร.อารีย พรหมโม 
2. นพ.พนัส พฤกษสุนันท 
3. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
4. นางพัชรี วารีนิล   
5. นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 

3.8  แบบแผนและ
แนวโนมการขอรับ
สิทธิประโยชนของ
ผูประกันตนกองทุน
ประกันสังคม  

-  ศึกษาลักษณะโครงสรางและ
แนวโนมของผูประกันตน 

-  วิเคราะหแบบแผนของการ
ขอรับสิทธิประโยชนของ
ผูประกันตน 

-  วิเคราะหแนวโนมของการ
ขอรับสิทธิประโยชน 

สํานักงาน
ประกันสังคม 
 

1. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
2. รศ.ดร.วรชัย ทองไทย 
3. ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ 
4. นายธีระ สินเดชารักษ 

3.9  โครงการสรางและ
จัดการความรูดาน
เพศวิถี เพศภาวะ 
และสุขภาพทางเพศ 
(ตามยุทธศาสตร 1 
ในแผนงานสราง
เสริมสุขภาวะทาง
เพศ) 

-  เพ่ือสรางฐานขอมูลความรูเรื่อง
เพศอยางเปนระบบ  

-  เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางเพศจากมุมมอง/
ประสบการณของเจาของ
ปญหา  

 - เพ่ือคนหาบริบทสังคมไทยที่มี
ผลตอความเสี่ยงและการสราง
เสริมสุขภาวะทางเพศ  

-  ทําการศึกษาหาแนวทางการ
พัฒนาและสรางเสริมสุขภาวะ
ทางเพศผานระบบเฝาระวังใน
กลุมเยาวชน  

-  ทําการประเมินและติดตามผล
การทํางานของชุดโครงการ
สรางและจัดการความรูดาน
เพศวิถี เพศภาวะ และสุขภาพ
ทางเพศ   

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ 
(สสส.) 
 

1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล   
2. น.ส.กุลภา วจนสาระ 
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3.10 Adolescent Study: 
Family Matters: 
Youth Alcohol Use 
and Risk Sexual 
Behavior in 
Bangkok 

- To conduct the four year 
feasibility study for 
adaptation of Family 
Matters, a universal 
prevention program for 
substance abuse that 
involves parents and 
adolescents, to the Thai 
culture. This adapted 
program is called the Thai 
Family Matters program. 
Using a family-based 
approach in Thailand is 
appropriate for several 
reasons. The family is a 
very supportive unit in 
Thailand. The family unit 
is the primary provider of 
fundamental training for 
deferential behaviors and 
culturally acceptable 
norms that are relevant to 
sexual behavior and 
alcohol/drug use. Thai 
investigators contribute to 
all phases of this study, 
including proposal 
preparation, program 
adaptation, data analysis 
and publications, 
dissemination of study 
findings, and the 
preparation of a future 
application to assess the 
efficacy of TFM. 

Pacific 
Institute for 
Research 
and 
Evaluation 
(PIRE) 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค   

2. ดร.อรทัย หรูเจริญพรพานิช 
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3.11 สุขภาพของลูกกับ
การไปทํางาน
ตางประเทศของ    
พอแมในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต  

- เพ่ือศึกษาผลกระทบของการ
ไปทํางานตางประเทศของ
พอแมกับสุขภาพและความ
เปนอยูของลูกที่ไมไดยาย
ตาม 

 พอแมไปดวย 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
 

1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย  
2.  ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ  
 

3.13  โครงการรายงาน
สถานการณ
สุขภาพจิตประจําป  

- ประเมินสภาวะการณ
สุขภาพจิตในระดับประเทศ 
ภาค และระดับจังหวัด โดย
ใชขอมูลทุติยภูมิมาศึกษา
เช่ือมโยงกับขอมูลปฐมภูมิที่
จะสํารวจใหม 

-  สรางแนวทางสําหรับระบบ
การจัดเก็บขอมูลสุขภาพจิต 
ของประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุมเยาวชน 

-  จัดทํารายงานสถานการณ
สุขภาพจิตประจําป 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
ผานแผนงาน
สรางเสริม
สุขภาพจิต 
เพ่ือสุขภาวะ
สังคมไทย 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 

จํารัสฤทธิรงค  
3. อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย   
4. นายปญญา ชูเลิศ   
5. นายภูวไนย พุมไทรทอง 
6. น.ส.เรวดี สุวรรณนพเกา 

 

 4. ประเด็นปญหาดานแรงงาน การยายถิ่นและความเปนเมือง (Migration/ 
Urbanization and Labor Studies) จากการที่ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรม
มากขึ้นเปนเหตุใหประชากรยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมืองมากข้ึนเร่ือยๆ สงผลกระทบตอการจาง
งาน รายได และระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งในถิ่นที่ยายเขามาและในถิ่นที่ยายออกไป 
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ การศึกษาทําความเขาใจแงมุมของสภาพการณดังกลาวจึงเปน
เร่ืองจําเปน  กิจกรรมวิจัยที่เก่ียวของมีดังตอไปน้ี.- 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

4.1 Impacts of Rural-To-
Urban Migration 
Upon The Health of 
Young Adult 
Migrants in Thailand 

-  Explore the various dimensions 
and determinants of health 
status change among young 
adults (age 15-29) resulting 
from migration from rural areas 
to urban areas 

-   Explore the relationship 
between health status and 
subsequent decisions to 
migrate, i.e. migrant selectivity 

Tulane 
University 
 

1. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง  
2. อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย  
3. Dr. Philip Guest 
4. Dr. Mark Vanlandingham   
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4.2  การยายถิ่นของพอ
แมกับความอยูดีมี
สุขของลูก  

- เพ่ือศึกษาผลกระทบของ
การยายถิ่นออกจากพื้นท่ี
ของพอแมท่ีมีตอลูก 

 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
(ภายใตโครงการ
กาญจนบุรี) 

1. อ.ดร.อารี จําปากลาย   
2. อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย  
 

4.3  การเฝาระวังการยาย
ถิ่นในชนบทไทย: 
การศึกษาผลกระทบ
ของการยายถิ่นและ
การสงเงินกลับตอ
การมีทรัพยสินของ
ครัวเรือนและตอ
สุขภาพของสมาชิก
ในครัวเรือน  

- เพ่ือศึกษาผลกระทบของ
การยายถิ่นตอความมั่นคั่ง
ของครัวเรือน และตอ
สุขภาพของสมาชิกใน
ครัวเรือนในทองถิ่นตนทาง 

 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
(ภายใตโครงการ
กาญจนบุรี) 
 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

2. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย   
3. Dr.Kathleen Ford 

4.4  โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสงเสริม
อาชีพ และชะลอการ
ยายถิ่นจากบานอีตอง 
ตําบลปล็อก อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี  

-  เพ่ือหาแนวทางการแกไข
ปญหาเก่ียวกับอาชีพของ
ชาวบานอีตอง 

-  เพ่ือหาแนวทางสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน
ใหกับชาวบาน 

-  เพ่ือชะลอปญหาการยาย
ถิ่นออกของชาวบานจาก
บาน  อีตอง 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
 

1. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี   
2. นายพงษศักดิ์ หม่ืนศักดา 

4.5  ปฏิกิริยารวม
ระหวางการยายถิ่น
กับการจัดสภาพการ
อยูอาศัยของ
ผูสูงอาย ุ 

- เพ่ือคนหาการจัดสภาพที่
อยูอาศัยใหกับผูสูงอายุเม่ือ
มีปรากฏการณการยายถิ่น
ออกจากหมูบานสูถิ่น
ปลายทาง 

- เพ่ือวิเคราะหวาลักษณะ
ของครัวเรือนกลุมมีผลตอ
การจัดสภาพที่อยูอาศัย
ใหกับผูสูงอายุ 

- เพ่ือพิสูจนวามีปฏิกิริยารวม
ระหวางการยายถิ่นกับ
ลักษณะครัวเรือนกลุมตอ
การจัดสภาพที่อยูอาศัย
ใหกับผูสูงอายุ 

---- 
 

1. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
2. น.ส.วิมลทิพย มุสิกพันธุ 
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4.6  Impact of Rural-
to-Urban 
Migration Upon 
Sexual Health  

      of Young Adult 
Migrants in 
Thailand  

- Provide an assessment of 
attitudes and behavior 
related to sexual behavior; 
and attitudes related to illicit 
drug use for young adult 
migrants living in urban 
areas; for non-migrants in 
rural sending areas; and for 
longer-term urban residents.  

- Provide an assessment of 
more general attitudes and 
values for young adult 
migrants and non-migrants 
living in urban areas and for 
non-migrants in rural 
sending areas.  

- Provide an assessment of 
changes in various 
dimensions of the above 
attitudes, behaviors, and 
values over time for both 
migrants and non-migrants.  

- Provide an assessment of 
the degree to which 
differences in these 
attitudes, behaviors, and 
values among migrants and 
non-migrants are due to 
migration processes per se 
(including contextual factors 
in both rural and urban 
environments); family-level 
factors related to affluence; 
and to a priori individual 
differences related both to 
decisions to migrate and to 
the outcomes of interest  
(selection factors). 

NIH 1. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา   
2. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง   
3. Dr.Philip Guest   
4. อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 
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4.7  โครงการพัฒนา
วิธีการสํารวจสํามะโน
ประชากร
ชาวตางชาติ  

- เพ่ือทบทวนสังเคราะหงานวิจัย
และรวบรวมความคิดเห็นจาก
ภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวกับ 
วิธีการสํารวจสํามะโนประชากร
ท่ีจะใหครอบคลุมประเด็น
ขอมูลของชาวตางชาติท่ีอาศัย
อยูในประเทศไทย   

World Bank 
 

1.  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล   
2. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง  
3. ผศ.ดร.อารีย พรหมโม 
4. Dr.John Bryant   
5. นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล   
6. นางเบญจมาศ รอดภัย 
7. น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 

4.8  Migrant Workers 
Remittances and 
their Impacts on 
Local Economic 
Development 

-  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
สงเงินกลับบานของผูยายถิ่น
จาก พมา ลาว และเขมร 

-  เพ่ือดูผลกระทบของเงินท่ี
สงกลับตอครัวเรือนตนทาง
ของผูยายถิ่น 

International 
Labour 
Organizatio
n (ILO) 
 

1. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย   
2. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต   
3. น.ส. ปุณยานุช วงศมหาเจิม 

 4.9 โครงการศึกษา
คุณภาพชีวิต
คนทํางานในสถาน
ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ  

-  เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตคนทํางานและการทํางาน
ในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและ 

   ภาคบริการ 
-  ศึกษาสถานการณคุณภาพ
ชีวิตคนทํางาน และการ 
ทํางานในสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและ      
ภาคบริการ 

-  ศึกษารูปแบบการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตคนทํางานใน
สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

   และภาคบริการ 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ 
(สสส.) 
 

1. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
2. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
3. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย 
4. น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 

 
 5.  ประเด็นปญหาดานประชากรและสิ่งแวดลอม (Population and Environment)   

เน่ืองจากปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาใหญและเปนปญหาตอเน่ือง ที่มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชากรทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้งประชากรเองนับเปนตนเหตุหลักที่กอปญหา
ใหสิ่งแวดลอม  สถาบันฯ จึงใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีอยางยิ่ง ปจจุบันการวิจัยที่
เก่ียวของมีดังนี้ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

5.1 Population Pressure, 
Utilization of 
Chemicals in 
Agriculture and 
Health Outcomes: An 
Application of 
Integrated Solid 
Waste Management 
in the Peri-Urban 
Agricultural Sector 

- To study factors 
influencing acute and 
chronic effects of orchid 
farmers and non orchid 
farmers due to 
exposure to chemical 
substance in orchid 
farms and surrounding 
areas.  

- To study chemical 
contaminated waste 
management system in 
orchid farm.  

- To find out existing 
policy implication for 
managing health effect 
from chemical exposure 
and chemical 
contaminated waste in 
orchid farm 

CIDA-AIT 
Southeast Asia 
Urban 
Environmental 
Management 
Applications      
(SEA-UEMA) 
Project Urban 
Environmental 
Management 
(UEM) School 
of Environment, 
Resources & 
Development 
(SERD) 

1. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
2. ดร.เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร 
3.  Ms.Nucharee  Srivirojana  
 

5.2  สถานะทางประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม 
อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
อําเภอสวนผึ้ง และ
ก่ิงอําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุรี    
พ.ศ. 2550  

- เพ่ือประเมินสถานะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม ในพ้ืนท่ี   อ.ไทร
โยค กาญจนบุรี อ.สวนผึ้ง 
และก่ิง อ.บานคา ราชบุรี 
พ.ศ. 2550 และใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการ
ดําเนินโครงการตางๆ ใน
พ้ืนท่ีเหลาน้ี 

Asian 
Development 
Bank (ADB) 
 

1. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
2. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

5.3  Marginality in a 
Marginal 
Environment: An 
Agent-Based 
Approach to 
Population-
Environment 
Relationships 

- To test the hypothesis 
that across multiple 
social and spatial-
temporal scales, 
marginal populations are 
especially likely to be 
affected by weather-
related events, partly 
because of their location 
in marginal environments 
and also because of 
dynamic feedbacks 
involving human 
behavior. The project will 
test the hypothesis 
above by constructing an 
agent-based simulation 
model for Nang Rong, 
Northeast Thailand. The 
simulation model will 
incorporate feedbacks 
involving out-migration, 
return migration, 
marriage, residential 
choice, and household 
division in a spatially 
explicit model with land 
use as a key outcome. 

 

The University 
of  North 
Carolina at 
Chapel Hill, 
U.S.A. 
 

1. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
2. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
3. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
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6. ประเด็นปญหาดานบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (Gender and Development) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

6.1  โครงการติดตาม
ประเมินผลภายใน
เพ่ือเสริมพลังการ
ทํางานของเครือขาย  

-  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในวิธีคิดและวิธีการ
ทํางานเกี่ยวกับการสงเสริม
ความรูและความเขาใจเรื่องสุข
ภาวะทางเพศของผูที่ทํางานใน
ภาคีเครือขาย 

-  เพ่ือทบทวนวิเคราะหพันธกิจ 
แผนงาน และกิจกรรม และ
ปรับเปลี่ยนการทํางานของผูที่
ทํางานในภาคีเครือขาย  

-  เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนการคิดและการทํางาน
เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศใน
ระหวางผูที่ทํางานตางองคกร     
ที่อยูในภาคีเครือขายของแผนงาน
ฯ 

-  เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการ
ทํางานของแผนงานฯ ที่ถือเปน 
best practice เพ่ือนําไปขยาย
ผลในอนาคต 

สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
ผาน สถาบัน
สงเสริม 
การจัดการ
ความรูเพ่ือสังคม 
(สคส.) 

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ 

 

7. ประเด็นปญหาดานการศึกษาประชากรในเอเชียอาคเนย (Demographic 
Studies in Southeast Asia) 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

7.1  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 

-  เพ่ือสนับสนุนการจัดเวที
อภิปรายใหแกผูวาง
นโยบายและแผนจากกลุม
ประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง
ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับ
สุขอนามัยทางเพศสัมพันธ
และเอชไอวี/เอดส  และ
สนับสนุนการตีพิมพ
เอกสารงานวิจัยเพ่ือ
เผยแพรนโยบายดังกลาว 

Rockefeller 
 

1. Dr.Rosalia Scortino 
2. Dr.Philip Guest  
3. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
4. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
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8. ประเด็นปญหาดานการศึกษาเชิงนโยบายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (Policy 
Research) 

 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

8.1 โครงการติดตาม
ผลกระทบของ
นโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย  

- เพ่ือสํารวจแบบแผน
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
(อายุ 18 ปขึ้นไป)ของ
ประชากรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
(โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ 
ภายใตโครงการนี้) อยาง
ตอเน่ือง 

- เพ่ือติดตามผลกระทบจาก
นโยบายการควบคุมการ
บริโภคยาสูบท่ีดําเนินการ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ในชวงระยะเวลาที่
ทําการศึกษา 

- เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี และผลกระทบ
จากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ ระหวางไทย 
มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ
ท่ีรวมโครงการ      

 - เพ่ือศึกษาการเริ่มสูบบุหร่ี
ในกลุมวัยรุน (อายุระหวาง 
13 – 17 ป)  

The Cancer 
Council 
Victoria,  
Australia 
 

1. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี   
2. รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร  
3. Dr.Philip Guest 
4. ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ   
5. นางปริยา เกนโรจน   
6. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
7. ผศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี   
 

8.2 โครงการวิจัยบูรณา
การเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
แกไขปญหาความ
ยากจนอยางมีสวน
รวมในภูมิภาค
ตะวันตก - การ
พัฒนาตัวช้ีวัดความ
อยูดีมีสุข  

-  ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาเครือขายการวิจัย
บูรณาการเชิงพ้ืนท่ีท่ี
เขมแข็งและยั่งยืน  

-   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศไทยในการ
แกปญหาความยากจน
อยางมีสวนรวมของ
ภูมิภาคตะวันตก 

เงินงบประมาณ 
ประจําป 2551 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
2. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต  
3. ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

8.3  โครงการจัดทํา
ตัวช้ีวัดสุขภาพ
แหงชาติ  

- เพ่ือพัฒนาและคัดเลือกชุด
ตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติที่
ผานกระบวนการตกลง
รวมกัน 

- เพ่ือกําหนดแหลงขอมูลที่
เหมาะสม  และเสนอแนว
ทางการพัฒนาแหลงขอมูล
และวิธีการที่เปนมาตรฐาน 

- เพ่ือจัดทําขอเสนอ กลไกการ
จัดการตัวชี้วัดสุขภาพ
แหงชาติที่ตอเนื่อง  

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
 

1. ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
2. อ.ดร.รศรินทร เกรย   
3. รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 

8.4  โครงการ
ประเมินผลผูใช
ยาเสพติดชนิด
ฉีดในประเทศ
ไทย  

-  เพ่ือประเมินผลโครงการ
ปองกันเอดสในผูใช
ยาเสพติดชนิดฉีดใน
ประเทศไทย                 

The Global Fund 
to Fight AIDS, 
Tuberculosis and 
Malaria 
 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค  

2. Dr.Philip Guest 
3. รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม 
4. น.ส.ระจิตตา ณ พัทลุง 

8.5  โครงการการ
พัฒนาชุด
โครงการ
จินตนาการใหม 
"ความเปนไทย" 

-   เพ่ือทําความเขาใจกับ
ผลิตผลของจินตนาการ
ความเปนไทยที่มาจากวาท
กรรมกระแสหลักเก่ียวกับ
ความเปนไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล   
2. นางเบญจมาศ รอดภัย 

8.6  โครงการ "การ
สรางระบบขอมูล
พ้ืนท่ีโดยการ
เสริมสราง
ศักยภาพชุมชน
ผานระบวนการ
วิจัย"  

- เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลเชิง
พ้ืนที่ระดับครัวเรือน ชุมชน 
ตําบล ที่ประชาชนในพื้นที่
สามารถดําเนินการไดดวย
ตนเองและเปนมาตรฐาน ซึ่ง
หมายรวมถึงแบบสอบถาม
คูมือการเก็บขอมูล 
แบบฟอรม และโปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชในการบันทึก
และประมวลผลขอมูล 
โปรแกรมสําเร็จรูปที่แสดงผล
การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
ตลอดจน ฝกอบรมการใช
คูมือการเก็บขอมูลให
ผูเกี่ยวของในการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
 

1. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล  
2. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย   
3. รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
4. อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค แหลงทุน นักวิจัย 

8.7  โครงการเสริมสราง
ทุนทางสังคม: 
บทบาทภาคี
เครือขาย เพ่ือการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

- เพ่ือศึกษาบทบาทกลไก 
การประสานความ
รวมมือ การเชื่อมโยง 
และการสนับสนุนการ
ทํางานของภาคี
เครือขายดานเด็ก 
เยาวชน ในการดําเนิน
กิจกรรมในเขตพ้ืนท่ี
ตางๆ  

สํานักงานสงเสริมและ
พิทักษเด็ก เยาวชน  
ผูดอยโอกาส คนพิการ 
และผูสูงอายุ 
 

1. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
2. น.ส. กมลชนก ขําสุวรรณ 

8.8  โครงการประเมินผล  
การบริหารชุมชน
เอื้ออาทรแบบ
บูรณาการเครือขาย
สังคมวิทยากับ
นโยบายสาธารณะ  

-  เพ่ือประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของ
การบริหารชุมชนเอื้อ
อาทรแบบบูรณาการทั้ง
ท่ีดําเนินการโดย
บริษัทเอกชนและ
สหกรณ 

- เพ่ือหาแนวทางและ
รูปแบบขององคกรท่ี
เหมาะสมกับการบริหาร
ชุมชนเอื้ออาทรแบบ
บูรณาการ 

การเคหะแหงชาติ 
 

1.  ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล  
2.  ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

8.9 เครือขายสังคม
วิทยากับนโยบาย
สาธารณะ  

- เพ่ือสรางเครือขายของ
นักวิจัยดานสังคมวิทยา 

- จัดประชุมนักวิจัย / 
หนวยงานเครือขายใน
ประเด็นดานสาธารณะ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
 

รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 

8.10 การสรางดัชนีเพ่ือ
การสํารวจสภาวะ
สังคมแหงชาติ  

- เพ่ือใหมี  “ดัชนีสังคม
แหงชาติ” โดยการ
สํารวจสภาวะสังคม
แหงชาติท่ีจะดําเนินการ
เปนระยะๆ ไป  ท่ีจะใช
ในการติดตามและ
ประเมินสถานการณ
และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของประเทศ
ไทย 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
 

1. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล   
2. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
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8.11 Disability and 
Trafficking: Forced 
Labor, Migration, 
and the Worst 
Forms of Child 
Labor 

- เพ่ือรวบรวมสถานการณ
ของโลก เร่ืองการลอลวง
เด็ก ผูพิการ เพ่ือใช
แรงงานที่ผิดกฎหมาย 

 

International 
Labour 
Organization 
(ILO) 
 

รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

8.12 รูปแบบการบริหาร
จัดการงานศาสนิก
สัมพันธท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

- ศึกษารูปแบบการ
ดําเนินงาน ระบบการ
ทํางาน การประสานงาน 
และกิจกรรมของศาสนิก
สัมพันธ 

- เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงานศาสนิกสัมพันธ
จังหวัด 

- เพ่ือศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการงานศาสนิก
สัมพันธท่ีมีประสิทธิผล 

กรมศาสนา 
กระทรวง
วัฒนธรรม 
 

1. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา  
2. น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 

8.13 การศึกษาและ
กําหนดภาพรวมของ
ตัวช้ีวัดและผลลัพธ 
ดัชนีความอยูดีมีสุข
เพ่ือการเยี่ยมเยียน 
ภายใตโครงการ
จัดทําฐานขอมูลการ
เยี่ยมเยียนผูไดรับ
ผลกระทบจาก
สถานการณความไม
สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

-  เพ่ือศึกษาโครงการเยี่ยม
เยียนของรัฐบาลในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 
เก่ียวกับวัตุประสงคผูทํา
การเยี่ยมเยียน และ
กลุมเปาหมายของการเยี่ยม
เยียน ความถี่ กระบวนการ
เยี่ยมเยียน และผลลัพธท่ี
คาดหวัง 
ของการเยี่ยมเยียน 

-  เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิด
ความอยูดีมีสุขสําหรับการ
ติดตาม และประเมินผล
โครงการเยี่ยมเยียนผาน
กระบวนการมีสวนรวมและ
หารือขอตกลงรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

สํานักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
2. น.ส.สาลินี เทพสุวรรณ   
3. นายภูวไนย พุมไทรทอง 
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8.13.....ตอ - เพ่ือสรางตัวชี้วัด กําหนดนิยาม 
และวัตถุประสงคของตัวชี้วัด
ความอยูดีมีสุขสําหรับการเยี่ยม
เยียน และกําหนดแหลงขอมูลที่
มีการจัดเก็บไวแลว 

- เสนอแนวทางในการจัดเก็บ
ขอมูลสําหรับการสรางดัชนีที่
ยังไมไดมีการจัดเก็บ 

  

8.14 มาตรฐานการ
จัดบริการแกเด็ก
ในสถาบันภายใต
การกํากับดูแล
ของกรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ 

- เพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐาน
เกณฑ และตัวชี้วัดการ
จัดบริการสวัสดิการแกเด็กใน
สถาบัน สําหรับใหหนวยงานที่
ปฎิบัติงานดานการจัดบริการแก
เด็กเพ่ือนําไปใชเปนแนว
ทางการพัฒนาองคกรตอไป 

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย 
 

1. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
2. รศ.ดร.จิตตินันท  เดชะคุปต  
3. น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 
4. นายโอฬาร จันทรคํา 

8.15 การ "ติดตามและ
ประเมินผล
ภายนอกกลุม
แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพ  

      ปท่ี 3"  

-  เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
พัฒนาผูนําดานการสราง
เสริมสุขภาพฯ ในระดับและ
มิติตางๆ  เพ่ือใหบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายหลัก อยาง
เหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณและยุทธศาสตร
ของ สสส. 

-  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพหรือ
สมรรถนะของทีมงานในทุก
ระดับของแตละแผนงานให
สามารถสรางการสะทอน
กลับ หรือมีการเรียนรูใหมๆ 
อยูเสมอ  

-  เพ่ือปรับปรุงการทํางานของ
โครงการ/แผนงานใหดีขึ้น 
และสามารถสรางความรูจาก
ประสบการณในการทํางาน
ไดดี 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

รศ.อรทัย อาจอ่ํา 
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8.16 Twinning 
Mechanisms 
Between Mature 
and Less Mature 
Centeres 

- To provide technical 
support to centers in 
neighboring countries 
(Mongolia, Lao 
PDR,Cambodia, China)   
by state two draft 
research proposals, 
finalize  two research 
proposals related on 
reproductive health  
and finalize country 
proposals for the 
regional research 
project “Expanding 
access to sexual and 
reproductive health 
information and 
services in the Greater 
Mekong Sub-region”  

WHO 
 

ผศ.ดร.อารีย พรหมโม 

8.17 UNICEF Multiple 
Cluster Indicators 
Survey (MIC3) 

- To evaluate the third 
round of the UNICEF 
Multiple Indicator 
Cluster Survey (MICS3) 

John Snow Inc. 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
2. รศ.ดร.วรชัย ทองไทย 
3.  ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

8.18 การสรางดัชนีเพ่ือ
การสํารวจสภาวะ
สังคมแหงชาติ 
ระยะท่ี 2  

-   เพ่ือสรางดัชนีทางสังคม 
ท่ีใชในการสํารวจสภาวะ
สังคมแหงชาติในระยะ    
ท่ี 2 

 

สภาวิจัยแหงชาติ 
 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
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8.19  โครงการ "ติดตาม   
และประเมินผล
ภายนอกกลุม
แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ ป
ท่ี 4-5"  

-  เพ่ือติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของ
แผนงานตางๆ ท่ีอยูภายใต
กลุม แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ เพ่ือให
บรรลุผลตามจุดมุงหมาย
หลักอยางเหมาะสม 

-  เพ่ือประเมินผลลัพธ และ/
หรือประสิทธิผลของการ
สรางเสริมสุขภาพ 

-  เพ่ือเปนการทะทอนกลับ 
และกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูใหมอยูเสมอๆ  

-  เพ่ือสงเสริมหรือเพ่ิมพูน
ศักยภาพ  สมรรถนะของ
ทีมงานในทุกระดับ ของ
กลุมแผนงานฯ ใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเปน
ระบบ มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-  เพ่ือปอนขอมูลตางๆ ใหกับ 
สสส. และนําไปสูการตัดสิน
คุณคา คุณประโยชนของ
แผนงานตางๆ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
 

รศ.อรทัย อาจอ่ํา 
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งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

งานแสดงความยินดี 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร  

(หลักสูตรนานาชาติ) และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแสดงความยินดี 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 

(หลักสูตรนานาชาติ)  
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 

งานปฐมนิเทศนักศึกษา  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร 
 (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนองคกรที่ผลิตบุคลากร ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ ที่สามารถทําการวิจัยดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตรในเชิงประยุกต  
รวมทั้งการฝกอบรมการวิจัยพัฒนาความรู ทักษะดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ใหแก
หนวยงานองคกรของรัฐ 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 สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญ
พันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรใหมีพื้นฐานความรูดานประชากรศาสตร
และอนามัยเจริญพันธุ มีความรูความสามารถในการวิจัยประเมินผล และวิเคราะหโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ดานประชากร ดานอนามัยเจริญพันธุ  รวมทั้งโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศของตนตอไป 
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรูความสามารถระดับสูง เพื่อถายทอดความรูดาน
ประชากรศาสตร ทําการวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหม และพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยใหมีคุณภาพ เพื่อ
นําผลการศึกษาไปกําหนดนโยบายและวางแผนตอไป และในปการศึกษา 2545 ไดปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาเอก เปนหลักสูตรนานาชาติดวย   
 

 เงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
 

 1. ทุน The Wellcome Trust – IPSR GRADUATE SCHOLARSHIP 
  1.1 ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
อนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ลําดับ ท่ี ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 

1 น.ส. จินตนา  เอกสุข กันยายน 2549 –  ตุลาคม 2550 

2 น.ส. ทิวารัตน  ต เจริญ กันยายน 2550 - กันยายน 2551 

3 นาย ดลชัย  ฮะวังจู กันยายน 2550 - กันยายน 2551 

4 Ms. Wang  Dongling กันยายน 2551 - กันยายน 2552 

5 Ms. Munkhzul  Zookhuu กันยายน 2551 - กันยายน 2552 
 

1.2  ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
 

ลําดับ ท่ี ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 

1 น.ส. กวิสรา  พชรเบญจกุล พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2552 

2 น.ส. กันยา  โพธิปติ    พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2552 

3 นายนิพัทธ  พนภัย                 พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2552 

4 น.ส. เรวดี  สุวรรณนพเกา พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2552 

5 น.ส. กัญญา อภิพรชัยสกุล พฤศจิกายน 2550 – พฤษภาคม 2552 
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1.3  ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 

1 น.ส. เขมิกา ยามะรัต   มิถุนายน 2544 – พฤษภาคม 2547 

2 นายวนิพพล มหาอาชา มิถุนายน 2547 – พฤษภาคม 2550 

3 นายธีระ สินเดชารักษ มิถุนายน 2547 – พฤษภาคม 2550 

4 นางศรัณยา สุจริตกุล มิถุนายน 2547 – พฤษภาคม 2550 

5 Mr. Jian Hu มิถุนายน 2547 – พฤษภาคม 2550 

6 น.ส. มาลี สันภูวรรณ  พฤศจิกายน 2547 – ตุลาคม 2550 

7 น.ส. วิมลทิพย มุสิกพันธ  มิถุนายน 2548 – พฤศภาคม 2551 

8 Mrs. Qin Min   มิถุนายน 2548 – พฤศภาคม 2551 

9 น.ส. ดุสิตา พ่ึงสําราญ มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

10 นายภูมิสุข คณานุรักษ  มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

11 Mr. Mohammad Raisul Haque มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

12 Ms. Khaing Khaing Soe   มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

13 น.ส. รุงทอง ครามานนท มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2553 

14 Mr. Khun Sithon มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

15 Mrs. Fariha Haseen  มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

16 น.ส. กัญจนา ติษยาธิคม มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 สถาบันฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
จํานวน 11 กิจกรรม ดังน้ี 

1. มีการจัดสัมมนาแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตจากรุนพี่สูรุนนองทุกปการศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2542 เปนตนมาถึงปจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเพื่อสรางความสัมพันธ และ
ความสามัคคีระหวางนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ของสถาบันฯ 

2. มีการประชุมระหวางนักศึกษาปริญญาเอกกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณาจารย ในปงบประมาณ 2551 จํานวน 2 ครั้ง 

3. มีการประชุมระหวางนักศึกษาปริญญาโทกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณาจารย ในปงบประมาณ 2551 จํานวน 2 ครั้ง 

4. มีผูแทนนักศึกษาปริญญาเอกเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ประจําทุกเดือน 
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5. จัดใหนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งกําลังศึกษาวิชา Advanced Analysis of Migration 
การศึกษาที่ 2/2550 จํานวน 6 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดานการยายถิ่นที่อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก วันที่ 17 – 19 มกราคม 2551 

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

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อนักศึกษา/ 
อาจารยผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม สถานท่ี 

 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 นายกัตติกา  ธนะขวาง ไปศึกษาคนควาวิจัยกับ Prof. Dr. Victor W. 
Marshall และ Prof. Dr. Berit Ingersoll  

University of 
Michigan, USA. 

 

7. สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เขารวมเสนอบทความและรวม
การประชุมทางวิชาการดานประชากรศาสตร โดยสถาบันฯ สนับสนุนคาลงทะเบียนใน
การเขาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อนักศึกษา กิจกรรม สถานท่ี ระยะเวลา 

 ภายในประเทศ   

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2550 ในเร่ือง 
ดังตอไปน้ี 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

1. น.ส.เรวดี  สุวรรณนพเกา ดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวม
ของคนไทย:ความสําคัญของ
ภาคประชาชน                  

ณ หองกษัตริยศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ     

22-23  
พฤศจิกายน  

2550 

2. น.ส.เรวดี  สุวรรณนพเกา ภาวะหนี้กับความอยูดีมีสุข
ของประชากรในจังหวัด
กาญจนบุรี     

ณ หองกษัตริยศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ     

22-23  
พฤศจิกายน  

2550 

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2551 ในเร่ือง 
ดังตอไปน้ี 

3. น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล ผลการสํารวจพฤติกรรมทาง
เพศ  และความรูเร่ืองโรค
เอดสของประชากรไทยพ.ศ.
2549 

ณ หองกรุงธนบอลรูม 
โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพมหานคร 

1 กรกฎาคม 
2551  
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ชื่อนักศึกษา กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลา 

 ภายในประเทศ   

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุม  2nd International Conference on 
Reproductive Health and Social Sciences Research 2008   ในเร่ืองดังตอไปน้ี   

1. Ngo Thi Thanh Huong Effects of Outreach Activities in 
HIV/AIDS Prevention Program 
on HIV/AIDS Knowledge and 
Risk  Behaviors of Young Male 
IDUs in Kyson,  Nghean, 
Vietnam, Nghean, Vietnam 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok 

 

August 8th ,  
2008 

2. Saiyadeth Chanthavong   Knowledge About HIV/AIDS 
Transmission Among Female 
Youth in Lao PDR 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok 

August 8th ,  
2008 

3. นายดลชัย ฮะวังจู Factors Associated to Condom 
Breakage among Men in 
Kanchanaburi    

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok 

August 8th ,  
2008 

4. Diksha Khadka Abortion Complications Among 
Women of Reproductive Age in 
Nepal : Evidence from NDHs 
2006 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok, Thailand 

August 8th ,  
2008 

5. Sajjad  Akbar Khan Niazi Association between Family 
Planning Factors, Contraceptive  
Use and Future Intensions to 
Use in Pakistan 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok 

August 8th ,  
2008 

6. Chourn Thou Factors  Influencing Modern 
Contraceptive Use among 
Currently  Married Women in 
Cambodia 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok 

August 8th ,  
2008 

7. น.ส. ทิวารัตน ต.เจริญ Public and Private Provision of 
Oral Contraceptives Utilization and 
User satisfaction: Evidence from 
Kanchanaburi  Demographic  
Surveillance System, Thailand 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok 
 

August 8th ,  
2008 
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ชื่อนักศึกษา กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลา 

 ภายในประเทศ   

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

8. Sujan Karki  Utilization of Skilled Birth 
Attendants During 
Childbirth in Nepal : An 
Evaluation Based on the 
2001 and 2006 Nepal  
Demographic and Health 
Surveys 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok, Thailand 

 

August 8th ,  
2008 

9. Soamony  Chhay Factors Influencing 
Postpartum Checkups 
among Mothers in 
Cambodia 

Chomnapa room,  
2nd Floor,   S.D. 
Avenue Hotel, 
Bangkok, Thailand 

August 8th ,  
2008 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. นายวนิพพล มหาอาชา  ปจจัยครัวเรือนท่ีมีผลตอ
การศึกษาของวัยรุนในพ้ืนท่ี
เฝาระวังทางประชากร
กาญจนบุรี  

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 

2. นางศรัณยา สุจริตกุล  การเปล่ียนแปลงทรัพยสินและ
หน้ีสินของครัวเรือนหลังจาก
การยายถิ่นออกของวัย
แรงงาน: กรณีศึกษาโครงการ
กาญจนบุรี  

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 

3. น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน  จุดเริ่มตนของทะเบียนชีพและ
สํามะโนประชากรในประเทศ
ไทย  

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 

4. พันโทหญิงอมรรัษฎ บุนนาค  การบังคับใชกฎหมายวาดวย
ความผิดฐานทําใหแทงลูกของ
เจาหนาท่ีตํารวจ: กรณีศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 

5. น.ส. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน  การตายของเด็กท่ีไมเทาเทียม
กันระหวางคนไทยและชาวเขา
ในประเทศไทย: ศึกษาจากสํา
มะโนประชากรและการเคหะ 
พ.ศ. 2543 

โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 
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ชื่อนักศึกษา กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลา 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)....ตอ 

6. น.ส. มาลี สันภูวรรณ 
7. น.ส. สาวิตรี ทยานศิลป 

ลักษณะการอยูอาศัยของ
วัยรุน: การวิเคราะหขอมูล 
สํามะโนประชากร พ.ศ. 
2513-2543 

โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 

8. น.ส. มาลี สันภูวรรณ สินทรัพยของครัวเรือน : เพศ
ของหัวหนาครัวเรือนน้ัน
สําคัญไฉน  

โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร กรุงเทพฯ  

22 - 23 
พฤศจิกายน 
2550 

 การประชุมประชากรและสังคม 2551 

9. น.ส. ดุสิตา พ่ึงสําราญ ผลการสํารวจพฤติกรรมทาง
เพศและความรูเร่ืองโรคเอดส
ของประชากรไทย พศ. 2549 

รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  1 กรกฎาคม 
2551 

10.น.ส. ดุสิตา พ่ึงสําราญ เซ็กสกับสุขภาพทางเพศใน
พนักงานบริการหญิง 

รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ  1 กรกฎาคม 
2551 

 ในตางประเทศ   

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 4th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights 

11. Mrs. Qin Min Female migration and 
timing of first marriage:    
A longitudinal study in 
KDSS, Thailand 

Hyderabad, India October 29 - 
31, 2007 

12. Mrs. Nowrozy Kamar 
Jahan 

Teenage pregnancy and 
premarital sex in thailand: 
a look at adolescent 
reproductive health and 
rights 

Hyderabad, India October 29 - 
31, 2007 

13. Mr. Mohammad Raisul 
Haque 

Fertility behavior and 
female education in a 
province of Thailand 

Hyderabad, India October 29 - 
31, 2007 
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ชื่อนักศึกษา กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลา 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)....ตอ 

14. น.ส. เขมิกา ยามะรัต  Sexual diversity, violence 
and sexual health among 
college students: A case 
study of Kanchanaburi, 
Thailand 

Hyderabad, India October 29 - 
31, 2007 

 การประชุมPoverty Dynamic and Vulnerability: Measures and Explanation in 
Demography and Social Sciences 

15. นางศรัณยา สุจริตกุล Poverty and Migration in 
Thailand: Case Study of 
the KDSS 

Brussels, Belgium November 27 - 
30, 2007 

 การอบรม Scientific Writing Workshop    

16. น.ส. มาลี สันภูวรรณ Moving out of being the 
poorest of the poor: Does 
the gender of household 
heads matter? 

Regional Institute of 
Population Studies, 
University of Ghana, 
Legon 

19 - 23 
November , 
2007 

 การประชุม   Population Association of America 

17. Mrs. Qin Min Labor Migration, Change in 
Left behind Edlerly Living 
Arrangement and Intra-
household Elderly Care: 
Kanchanaburi, Thailand 

New Orleans, 
Louisiana, USA  

April 16 - 19, 
2008 

18. น.ส. มาลี สันภูวรรณ Gender Differentials in 
Transition to Household 
Headship: Evidence from 
Kanchanaburi DSS, 
Thailand 

New Orleans, 
Louisiana, USA  

April 16 - 19, 
2008 

 การประชุม   2008 Annual IAFFE Summer Conference 

19. น.ส. มาลี สันภูวรรณ Household headship, 
Human capital and Asset 
accumulation: Evidence 
from a longitudinal study, 
Thailand 

Torino, Italy  June 19 - 21, 
2008 
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ชื่อนักศึกษา กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลา 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)....ตอ 

 การประชุม   The 8th INDEPTH Network Annual General & Scientific Meeting 
(INDEPTH@10: From Knowledge Generation to Improved Health Policy and Practice) 

20. น.ส. มาลี สันภูวรรณ Asset- Based Approaches to 
Measuring Household/ 
Socioeconomic Status: What 
is an appropriate technique 
for cross-sectional and 
longitudinal study? 

Dar es Salaam, 
Tanzania 

September 22 - 
26, 2008 

 

9. มีเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” ของสถาบันฯ ทุกวันพุธ เวลา 12.30–
13.30 น. ซ่ึงเปนเวทีหน่ึงที่ใหโอกาสนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ไดพัฒนา
ทักษะและประสบการณในการนําเสนอวิทยานิพนธและงานดานวิชาการ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 

ลําดั
บที่ 

 
ชื่อนักศึกษา 

 
ชื่อเรื่อง 

 
วัน เดือน ป 

1 Mr. Mohammad Raisul Haque  Risk Perception: Protective Behavior 
among Young People in Kanchanaburi 
Province 

10 ตุลาคม 
2550 

2 Ms. Khaing Khaing Soe  Impact of Migration on Subsequent Move: 
Event History Analysis from KDSS (2000-
2004) 

17 ตุลาคม 
2550 

3 Mrs. Qin Min  Migration and Left-Behind Elderly Care in 
KDSS, Thailand 

24 ตุลาคม 
2550 

4 น.ส. มาลี สันภูวรรณ  Experiences from Kenya: The 7th 
INDEPTH Annual General and Scientific 
Meeting and Game Drives at Masai Mara 

7 พฤศจิกายน 
2550 

5 นางศรัณยา สุจริตกุล และ 
น.ส. วิมลทิพย มุสิกพันธ  

Experience from Belgium: Poverty and 
Migration in Thailand: Case Study of the 
KDSS 

19 ธันวาคม 
2550 

6 นายปยวัฒน เกตุวงศา 
น.ส. นัญชพัช พนชั่ว  
น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน  
น.ส. จันจิรา วิชัย  
พันโทหญิง อมรรัษฎ บุนนาค และ 
น.ส. รุงทอง ครามานนท 

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

23 มกราคม 
2551 



รายงานประจําป 2551 

 

50 

 

ลําดับ
ที่ 

 
ชื่อนักศึกษา 

 
ชื่อเรื่อง 

 
วัน เดือน ป 

7 Mr. Ha Viet Hung  The Impact of Rural-Urban Migration 
on Fertility in Vietnam 

30 มกราคม 
2551 

8 Mr. Nyi Nyi  Family Support and Migrant's 
Remittance Behaviour: Evidence from 
Nang Rong, Thailand 

13 กุมภาพันธ 
2551 

9 น.ส. ดุสิตา พ่ึงสําราญ  Analysis of the Thai Response to 
Sexually Transmitted Infections: 
Construction and Function of Stigma 
in STI – Service Provision and 
Utilization 

5 มีนาคม 2551 

10 นายธีระ สินเดชารักษ  ทุนทางสังคมในสังคมไทย 12 มีนาคม 
2551 

11 นายธเนศ กิติศรีวรพันธ  Tragedy or Common of the Builders: 
Projection on Thai Construction Workers 
If Nanotechnology is Applied 

9 เมษายน 2551 

12 น.ส. มาลี สันภูวรรณ  Household Headship and Asset 
Accumulation: Evidence from the 
Kanchanaburi DSS, Thailand 

14 พฤษภาคม 
2551 

13 นายธเนศ กิติศรีวรพันธ  ธรรม (ชาติ) กับนาโนเทคโนโลยี 28 พฤษภาคม 
2551 

14 นายภูมิสุข คณานุรักษ  Disparity of Health Care Utilization 
among Thai Elderly  

4 มิถุนายน 
2551 

15 น.ส. มาลี สันภูวรรณ Household Headship, Human Capital and 
Asset Accumulation: Evidence from a 
Longitudinal Study, Thailand 

11 มิถุนายน 
2551 

16 นายธีระ สินเดชารักษ How are the Future Securities of Thai 
Population? 

23 กรกฎาคม 
2551 

17 Mr. Mohammad Raisul Haque  Condom Practices Among Youth with 
Different Characteristics for Purpose of 
Risk Prevention in KDSS, Thailand 

13 สิงหาคม 
2551 

 

10. อาจารยที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไดปรึกษา
ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทําวิทยานิพนธอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 
รวมทั้งการติดตอผาน e-mail อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 
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11. นักศึกษาที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเขารวมประชุม และเสนอ
บทความในการประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 
ระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 2551  ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช รีสอรท เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงเปนเวทีแลกเปลี่ยนและเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาไดเสนอ
ความกาวหนาของงานวิจัย โดยมีอาจารยที่ไดรับทุนและอาจารยที่ปรึกษาเขารวมประชุม  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อนักศึกษา 
ชื่อผลงานวิทยานิพนธท่ี

นําเสนอ 
ประธานกรรม 

การควบคุมวิทยานิพนธ 

 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 น.ส. สุกัญญา จงถาวรสถิตย  The Relationship between 
Migration and Birth Spacing: 
Evidence from Nang Rong 
District, Buriram Province, 
Thailand  

ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี  

2 นายกัตติกา ธนะขวาง  Mechanism by Which Social 
Networks Influence Healthy 
Aging among the Thai Elderly  

รศ.ดร. กุศล สุนทรธาดา  

 

 

จํานวนนักศึกษาปงบประมาณ 2551  
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

1.1 สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
1.2 สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

  

 ในปงบประมาณ 2551 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีนักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก ดังน้ีคือ 
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ชื่อหลักสูตร 
นักศึกษาใหม นักศึกษา 

ท่ีกําลังเรียน 
นักศึกษา 
ท่ีกําลังทํา 
วิทยานิพนธ 

นักศึกษา
สําเร็จ 

การศึกษา 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

1.1  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 6 7 11 6 

1.2   สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

13 13 1 9 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                   
สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

7 11 15 10 

รวม 26 31 27 25 
 
 

 กิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 
  

 1. งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจําปงบประมาณ 2551 มีผูมารวมงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษา ดังน้ี 
 
 

ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร 
จํานวน 
นักศึกษา 

(คน) 
วันท่ี สถานท่ี 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

6 6 
พฤษภาคม  

2551 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

13 9 กันยายน 
2551 

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

4 6 
พฤษภาคม 

2551 

 
 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 
 

 
  

2. งานแสดงความยินดีแกดุษฎีบัณฑิตใหมและมหาบัณฑิตใหม 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตใหมและมหาบัณฑิตใหม 
ดังน้ี 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหลักสูตร จํานวน 
นักศึกษา 

(คน) 

วันท่ี สถานท่ี 

 
1 
 
2 

มหาบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 
9 
 

14 

 
3 

ดุษฎีบัณฑิต 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
4 

(เฉพาะที่เขา
รวมงาน)  

 
 
 

14  
กรกฎาคม 

2551 
 

 

 
 
 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ

สังคม 
 
 

 

 รายชื่อวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ 2551 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

1 ความแตกตางของภาวะเจริญพันธุสตรี
ตางชาติพันธุบนพ้ืนท่ีสูงในพื้นท่ีเฝา
ระวังทางประชากรกาญจนบุรี 
(FERTILITY DEFFERENTIAL 
AMONG ETHNIC GROUPS IN 
HIGHLAND AREA IN 
KANCHANABURI DSS, THAILAND) 

- ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี   
- ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย 
 

นายบุษกร  ผาณิบุศย   

2 ชีวิตหลังถูกเวนคืนท่ีดินเพ่ือการสราง
เข่ือน:กรณีศึกษาโครงการเขื่อนแควนอย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอวัด
โบสถ จังหวัดพิษณุโลก (LIFE AFTER 
LAND EXPROPRIATION:A CASE 
STUDY OF KWAI NOI DAM, THE 
ROYAL DEVELOPMENT PROJECT, 
WAT BOT DISTRICT, 
PHITSANULOK PROVINCE) 

- รศ.ดร. กฤตยา  อาชวนิจกุล 
- ผศ.ดร. กาญจนา  ตั้งชลทิพย 
 

น.ส. สุรัสวดี พ่ึงสุข  
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

3 ดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวมของคน
ไทย : ความสําคัญของภาคประชาชน    
(THAI WELL – BEING 
COMPOSITE INDEX : THE 
IMPORTANCE OF PEOPLE 
PARTICIPATION) 

- ผศ.ดร. รศรินทร  เกรย 
- ผศ.ดร. อารี  จําปากลาย 
 

น.ส. สาสินี  เทพสุวรรณ 

4 คุณภาพขอมูลการตายของผูปวยใน
ระบบเฝาระวังโรคเอดส จังหวัด
มุกดาหาร (QUALITY OF 
MORTALITY DATA OF HIV/AIDS 
SURVEILLANCE REPORTING 
SYSTEM IN MUKDAHARN 
PROVINCE)        

- ผศ.ดร. ปทมา วาพัฒนวงศ 
- ผศ.ดร. อารีย  พรหมโม  
 

น.ส. เกษรา  คนหาญ        

5 สภาพของครัวเรือนและคุณภาพชีวิต
ของบุตร:กรณีศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี (HOUSEHOLD 
CHARACTERISTICS AND 
CHILDREN LIFE QUALITY : CASE 
STUDY IN KANCHANABURI DSS, 
THAILAND) 

- รศ.ดร. ศิรินันท   กิตติสุขสถิต     
- ผศ.ดร. รศรินทร  เกรย  
 

น.ส.นันทพร  ถมพิทักษ  

6 การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ
กอนเขาสูวัยสูงอายุของเกษตรกร ใน
พ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 
(THE ECONOMIC PREPARATION 
OF BECOMING THE ELDERLY 
AMONG FARMERS IN 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM)              

- ผศ.ดร. รศรินทร  เกรย            
- รศ.ดร. เบญจา ยอดดําเนิน-

แอ็ตติกจ 
 

นายปญญา  ชูเลิศ 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

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

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

Ms. Chintana Aeksuk 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

2 FACTORS INFLUENCING 
POSTPARTUM  CHECKUPS 
AMONG  MOTHERS  IN  
CAMBODIA   

- Assoc. Prof.  Dr. Orapin 
Pitakmahaket 

- Assoc. Prof. Dr. Bencha 
Yoddumnern-Attig 

Mr. Saomony  Chhay    

3 
 

ABORTION COMPLICATIONS 
AMONG WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE IN 
NEPAL: EVIDENCE FROM 
NDHS 2006   

- Prof. Dr. Pramote Prasartkul 
- Asst. Prof. Dr. Patama 

Vapattanawong 
 

Ms. Diksha  Khadka     

4 FACTORS INFLUENCING 
MODERN CONTRACEPTIVE 
USE  AMONG  CURRENTLY   
MARRIED WOMEN  IN 
CAMBODIA 

- Asst. Prof. Dr. Rossarin Gray 
- Assoc. Prof. Dr. Varachai  

Thongthai 
 

Mr. Chourn Thou   

5 UTILIZATION OF SKILLED 
BIRTH ATTENDANTS DURING 
CHILDBIRTH IN NEPAL: AN  
EVALUATION  BASED ON THE 
2001 AND 2006  NEPAL  
DEMOGRAPHIC  AND  HEALTH   
SURVEYS 

- Asst. Prof. Dr. Panee  Vong-ek 
- Asst. Prof. Dr. Patama 

Vapattanawong 
 

Mr. Sujan  Karki 

6 EFFECT OF EXPOSURE TO 
MASS MEDIA AND FAMILY 
PLANNING WORKERS ON 
CURRENT AND  FUTURE 
CONTRACEPTIVE USE IN 
PAKISTAN   

- Assoc. Prof. Dr. Uraiwan 
Kanungsukkasem 

- Assoc. Prof. Dr. Philip Guest 
 

Mr. Sajjad  Akbar Khan 
Niazi 

7 FACTORS ASSOCIATED  WITH  
CONDOM  BREAKAGE AMONG 
MEN IN KANCHANABURI  
DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTE 

- Emeritus Prof. Dr. Aphichat 
Chamratrithirong 

- Assoc. Prof. Dr. Philip Guest 
 

Mr. Donlachai  Hawangchu   
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

8 PUBLIC AND PRIVATE 
PROVISION OF ORAL 
CONTRACEPTIVES AND USER 
SATISFACTIONS:  EVIDENCE 
FROM THE KANCHANABURI  
DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE 
SYSTEM, THAILAND 

- Assoc. Prof. Dr. Kusol 
Soonthorndhada 

- Assoc. Prof. Orathai Ard-am 
 

Ms. Tiwarat  Tor jarern    

9 EFFECTS OF HIV/AIDS 
PREVENTION OUTREACH 
ACTIVITIES ON HIV/AIDS 
KNOWLEDGE AND RISK 
BEHAVIORS  OF YOUNG MALE 
IDUS IN KYSON NGHEAN  
VIETNAM   

- Assoc. Prof. Dr. Yothin  
Sawangdee 

- Assoc. Prof. Dr. Chai 
Podhisita 

 

Ms. Ngo Thi Thanh Huong    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 EARLY TRANSITION TO 
MOTHERHOOD: EVIDENCE 
FROM KANCHANABURI 
DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE 
SYSTEM, THAILAND 

- ผศ.ดร. อารีย พรหมโม  
- รศ.ดร. Philip Guest   
- ผศ.ดร. อารี จําปากลาย  

Mrs. Nowrozy Kamar Jahan 

2 DIFFERENTIAL UTILIZATION 
OF HEALTH CARE SERVICES 
AMONG ETHNIC GROUPS ON 
THE THAILAND-MYANMAR 
BORDER: A CASE STUDY OF 
KANCHANABURI PROVINCE, 
THAILAND 

- รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา  
- รศ.ดร. Philip Guest   
- ผศ.ดร. รศรินทร เกรย  
 

Mr. Jian Hu 

3 RELATIONSHIP BETWEEN 
MIGRATION AND FERTILITY 
BEHAVIOR: EVIDENCE FROM 
NANG RONG DISTRICT, 
BURIRAM PROVINCE, 
THAILAND 

- ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี 
- ผศ.ดร. อารี จําปากลาย  
- ศ.ดร. Barbara Entwisle 
- ศ.ดร. Chirayath M. Suchindran 
 

น.ส. สุกัญญา จงถาวรสถิตย 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

4 ACCESSIBILITY AND 
CONTRACEPTIVE USE DYNAMIC 
AMONG MARRIED WOMEN IN 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM 

- ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี 
- ผศ.ดร. วรชัย ทองไทย 
- ศ.ดร. John Casterline   
 

น.ส. นิสาพร วัฒนศัพท  

5 INEQUALITY OF CHILD 
MORTALITY AMONG ETHNIC 
GROUPS IN THAILAND 

- รศ.ดร. จรรยา เศรษฐบุตร  
- ผศ.ดร. ปทมา วาพัฒนวงศ 
- รศ.ดร. Kathleen Ford  

น.ส. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน  

6 SOCIAL NETWORKS, SOCIAL 
SUPPORT AND HEALTHY 
AGEING: EVIDENCE FROM 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM, 
THAILAND  

- รศ.ดร. กุศล สุนทรธาดา  
- ศ.ดร. Berit Ingersoll – Dayton 
- ศ.ดร. Victor W. Marshall  
- รศ. ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 

นายกัตติกา ธนะขวาง  

7 EFFECTS OF OUT-MIGRATION ON 
ELDERLY SUPPORT AND CARE 
PROVISION IN KANCHANABURI 
DSS 

- รศ.ดร. สุรียพร พันพ่ึง  
- ศ.ดร. ปราโมทย ประสาทกุล  
- รศ.ดร. Philip Guest  

Mrs. Qin Min  

8 DETERMINANTS OF HEALTH 
STATUS AND EQUITY OF 
HEALTHCARE UTILIZATION OF 
ELDERLY IN KANCHANABURI 
DSS, THAILAND 

- รศ.ดร. กุศล สุนทรธาดา  
- ผศ.ดร. อารีย พรหมโม 
- อ.ดร. ปงปอนด รักอํานวยกิจ  
- ศ.ดร. ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย  
 

นายอาจยุทธ เนติธนากูล  

9 THE IMPACT OF RURAL – URBAN 
MIGRATION ON FERTILITY IN 
VIETNAM 

- ผศ.ดร. อารี จําปากลาย  
- ศ.ดร. อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
- รศ. ดร. กุศล สุนทรธาดา  
- อ.ดร. John Bryant  

Mr. Ha Viet Hung  

10 INTERACTIVE EFFECT OF 
LABOUR FORCE AGE OUT-
MIGRATION AND 
MATRILOCALITY ON THE 
ELDERLY AND CHILDREN’S 
LIVING ARRANGEMENT: CROSS 
SECTIONAL DATA ANALYSIS OF 
KANCHANABURI DSS 

- รศ.ดร. โยธิน แสวงดี  
- ศ.ดร. อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
- ผศ.ดร. อารี จําปากลาย   

น.ส. วิมลทิพย มุสิกพันธ  
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งานบริการวิชาการแกสังคม  

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการประจําป  
“ประชากรและสังคม” คร้ังที่ 4 

เร่ือง  “มิติทางเพศในประชากรและสังคม” 
1 กรกฎาคม 2551 

 

นิทรรศการในการประชุมวิชาการประจําป  
“ประชากรและสังคม” คร้ังที่ 4 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
1 กรกฎาคม 2551 

 

 

The MEASURE Evaluation Project, U.S.A  
ใหทุนสนันบสนุนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง  “Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition 
Programs” 

29 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2550 
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การเผยแพรขาวสารและการศึกษา 
ในรูปแบบจดหมายขาวประชากรและการพัฒนา/

สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล/ตํารา/ 
รายงานการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมระยะสั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2551 
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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
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แผนพับขอมูลทางประชากรและสังคม เอกสารและสิ่งตีพิมพของสถาบันฯ ไดจัดสงไปยังผูรับ
ขาวสารในบัญชีรายชื่อที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อจําแนกเปาหมายผูรับขาวสาร ตามประเภทของ
เอกสาร 

 

1.1  ผลิตและเผยแพรรายงานผลการวิจัยและเอกสารหนังสือ ตํารา 
 

ชื่อหนังสือ / รายงานการวิจัย 
 

 

คนหาแผนดิน 
ผูแตง : ปราโมทย ประสาทกุล, ปทมา วาพัฒนวงศ และสุภาณี ปล้ืมเจริญ 

 

 

Adolescent Health and Development Situation in Thailand 
Author: Aree Prohmm 

 

 

หลากหลายมิติแหงความอยูดีมีสุขของคนไทย 
ผูแตง : รศรินทร เกรย, อนุชาติ พวงสําลี   

และ ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา (บรรณาธิการ) 

 

 

National Sexual Behavior Survey of Thailand 2006 
Author: Aphichat Chamratrithirong, Sirinan Kittisuksathit, Chai 

Podhisita, 
Pimonpan Isarabhak 
di and Malee Sabaiying 

 

 

2007 Survey of Sexual and Reproductive health of Sex Workers in 
Thailand 
Author:  Phillip Guest, Aree prohmmo, John Bryant,  
           Surang Janyam and Dusita Phuengsamran 
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ชื่อหนังสือ / รายงานการวิจัย 
 

 

รายงานวิจัยผูสูบบุหรี่ วัยรุนสูบบุหรี่ และผูรับควันบุหรี่ใน
พ้ืนที่เฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี 
ผูแตง: จรรยา เศรษฐบุตร และวรชัย ทองไทย 

 

 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจังหวัด
กาญจนบุรี 
ผูแตง: วาทินี บุญชะลักษี, พงษศักดิ์ หมื่นศักดา,  

เสาวนีย เงินโพธิ์กลางดี และจินดา เห็นประเสริฐ 

 

 

ความเปนไทยในจินตนาการ 
ผูแตง: กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ,  
          ปาริฉัตร บัตรประโคน, สายชล สัตยานุรักษ  และ 

โสฬส ศิริไสย 

 

 

ผูยายถิ่นวัยรุนและอนามัยการเจริญพันธุในอนุภาคลุม
แมน้ําโขง : พรอมหรือไมที่จะปองกันตนเองจากความเสี่ยง
ดานอนามัยการเจริญพันธุ 
ผูแตง: จรรยา เศรษฐบุตร, เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ     

สุภาณี ปล้ืมเจริญ และ จิรกิต บุญชัยวัฒนา 

 

 

สุขภาพคนไทย 2551 : โลกรอน :    ภัยคุกคามจากน้ํามือ
มนุษย 
ผูแตง:  ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา, ชาย โพธิสิตา, 

กฤตยา อาชวนิจกุล และ อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 

 

 

แผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาเด็กกําพราและเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากเอดส 
 

ผูแตง : ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา,  กาญจนา ต้ังชลทิพย 
และ สุภรต จรัสสิทธิ์ 
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ชื่อหนังสือ / รายงานการวิจัย 
 

 

Thai Health 2008 - Global Warming : A Real Threat 
from Humans 
Authors : Churnrurtai Kanchanachitra,Chai Podhisita 

Kritaya Archavanitkul, Umaporn 
Pattarawanich, Kullawee  Siriratmongkol, 
Parnnachat Seangdung and Suporn Jarassit 

 

 

ประชากรและสังคม 2551 :  มิติ  “เพศ”  ในประชากร
และสังคม 
ผูแตง : กฤตยา อาชวนิจกุล,  
           กาญจนา ต้ังชลทิพย (บรรณาธิการ) 

 

 

การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทํางานในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ 
ผูแตง : ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา, กาญจนา ตั้งชลทิพย,  

ศิรินันท กิตติสุขสถิต, ปงปอนด รักอํานวยกิจ,  
สุภรต จรัสสิทธิ์, พอตา บุนยตีรณะ และ 
วรรณภา อารีย 

 

1.2  ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ 

ลําดับท่ี จดหมายขาว 
รวมท้ังหมด 
จํานวน/เลม/

ป 

1 จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ปที่ 28 ฉบับที่ 1-6  
6 ฉบับ  ฉบับละ 11,500 ฉบับ 

69,000 

2 สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 17  
- ฉบับปที่ 17 มกราคม 2551 ฉบับภาษาไทย จํานวน 2000 ฉบับ 
- ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 500 ฉบับ 
- โปสเตอรภาษาไทย จํานวน 500 แผน 

3,000 

3 วารสารประชากรและสังคม “Journal of Population and Social 
Studies” (2 ฉบับ ตอ ป)  
- ปที่ 16 ฉบับ 2 มกราคม 2551  จํานวน 500 เลม 
- ปที่ 17 ฉบับ 1 กรกฎาคม 2552  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 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน
เดือนป 

แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 
น.ส.แคทลียา คงสุภาพศิริ 
นางทิพวรรณ วิทยวรสกุล 
น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการ
เผยแพรผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการ” หลักสูตรที่ 2 : 
Write Shop  

1 

มีวัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักวิชาการไทยรุนใหมในการ
เขียนงานวิจัย ใหสามารถ
ตีพิมพในวารสารที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานนักวิชาการ
ไทย ไปสูเวทีโลกซึ่งจะนําไปสู
การสรางเครือขายความ
รวมมือตางๆ ในอนาคต 

 
 

 

ผูเขาอบรมที่ทํางานวิจัยใน
สาขาสังคมศาสตร 
สาธารณสุขศาสตรและสาขา
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย
ดานสุขภาพ : 

 Thai Red Cross 
College of Nursing 

 Faculty of Nursing, 
Mahidol University 

 Faculty of 
Communication Arts, 
Kasem Bundit 
Universtiy 

 Research and 
Development Institute, 
Rajaphat 
Rajanagarindra 
University  

 Institute of Health 
Research, 
Chulalongkorn 
Universtiy 

 Faculty of Nursing, 
Siam Universtiy 

 Institute for 
Population and Social 
Research, Mahidol 
University  

 Faculty of Public 
Heatlh, Burapha 
University 

 

(จํานวน 9 คน) 

8-19 
ตุลาคม 
2550 

จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.)/โรงแรม     

โรสการเด็นท  
สวนสามพราน 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน
เดือนป 

แหลงทุน/สถานที่ 

อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย         

อบรมระยะสั้น “การวิจัยเชิง
ปริมาณ” 

2 

วัตถุประสงค :  
1. เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ 

ทัศนคติ และทักษะดานการ
วิจัยเชิงปริมาณ 

2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักวิจัยเชิง
ปริมาณที่มีคุณภาพทั้งในระดับ
ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

ผูเขาอบรมจาก : 
 สํานักโรคติดตอทั่วไป   

กระทรวงสาธารณสุข  
 ทัณฑสถานโรงพยาบาล 

ราชทัณฑ  
 บริษัทอัลลายซแอนรี- 

ไฟนิ้ง จํากัด  
 ศูนยชวยเหลือทาง

วิชาการพัฒนาชุมชน  
 ศูนยบําบัดรักษา

ยาเสพติดเชียงใหม 
 สมาคมแนวรวมภาค

ธุรกิจไทยตานภัยเอดส 
(TBCA)  

 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สุโขทัย  
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
กาญจนบุรี 

 องคการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการ
สาธารณสุข (Path)  

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย: 
 เกษตรศาสตร   
 เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  
 ธรรมศาสตร  
 มหามงกุฏราชวิทยาลัย  
 มหิดล  
 มหาสารคาม  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพมหานครและ          
วชิรพยาบาล 

 วิทยาลัยศรีโสภณ 
โรงพยาบาล: 
 พระปกเกลา  
 มหาราชนครราชสีมา 

 

(จํานวน 33 คน) 

8-19 
ตุลาคม 
2550 

 

- จากเงินรายได
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

- จากคาลงทะเบียนของ   
ผูเขาอบรม 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน
เดือนป 

แหลงทุน/สถานที่ 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี  
นางวริศรา ไวว่ิงรบ 

อบรมระยะสั้น  “การวิจัยเชิงคุณภาพ” 

3 

วัตถุประสงค :  
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ และมีศักยภาพ
ทางดานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และสามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของตนได 

คณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ พยาบาล และ
ผูสนใจจาก :  

 กรมปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย   

 กระทรวงแรงงาน   
 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย   

 กระทรวงพลังงาน 
 สถานีอนามัย  

มหาวิทยาลัย: 
 บูรพา   
 สงขลานครินทร   
 เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก   

 เทคโนโลยีราชมงคล  
 ขอนแกน   
 ทักษิณ  
 ธรรมศาสตร   
 นราธิวาส   
 มหิดล   
 วลัยลักษณ 
 รามคําแหง   
 ศิลปากร   
 ราชภัฎ   

     (จํานวน 48 คน) 

24 
มีนาคม 

– 2 
เมษายน 
2551 

-   เงินรายไดสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

-   คาลงทะเบียนของผู
เขารับการอบรมฯ 

 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี  
นางวริศรา  ไวว่ิงรบ 

อบรมระยะสั้น  “การวิจัยเชิงคุณภาพ” 
รอบที่สอง 

4 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูเขาอบรมได
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ และมี
ศักยภาพทางดานการวิจัยเชิง
คุณภาพ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานของตนได 

คณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ พยาบาล และ
ผูสนใจ  
มหาวิทยาลัย: 

 ขอนแกน 
 เทคโนโลยีสุรนารี 
 นเรศวร พะเยา 
 มหามกุฎราชวิทยาลัย 
 มหาสารคาม 
 มหิดล (คณะสังคม,         
ส.ประชากร, 
สํานักหอสมุด 

 ราชธานีวิทยาเขต
อุดรธานี 

 สงขลานครินทร 
 อุบลราชธานี 

21-30 
เมษายน 
2551 

-   เงินรายไดสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

-   คาลงทะเบียนของผู
เขารับการอบรมฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน
เดือนป 

แหลงทุน/สถานที่ 

 ขอ 4 ...(ตอ) มหาวิทยาลัยราชภัฎ : 
  เชียงใหม  
  นครราชสีมา 
  สวนดุสิต 
วิทยาลัย: 

  พยาบาล พระปกเกลา 
จันทบุรี 
  แพทยศาสตรพระมงกฎ
เกลา 

โรงพยาบาล: 
 ดําเนินสะดวก 
  บานโปง 
 แพทยรังสิตศิริราช 

โรงเรียน: 
 ไทรโยคมณีกาญจน
วิทยา จ.กาญจนบุรี 

 หินกองวิทยาคม จ.สระบุรี 
  สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร   

  ศูนยมหาวชิราลงกรณ 
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

  สถานีอนามัยตําบลทะเล
ชุบศร จ.ลพบุรี 

  สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชุมพร 

  สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ 
(IHPP) 

  สํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กระทรวง
สาธารณสุข  

  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
(จํานวน 35 คน) 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน
เดือนป 

แหลงทุน/สถานที่ 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี  

อบรมระยะสั้น “การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ” 

5 

วัตถุประสงค :  
เพ่ือใหนักวิจัยที่ใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ไดทราบหลักการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และ
สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลได
อยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

คณาจารย นักวิจัย 
นักวิชาการ พยาบาล และ
ผูสนใจจาก :  
 

มหาวิทยาลัย:  
 ราชภัฎสวนดุสิต  
 ราชภัฎเลย  
 ราชภัฎเทพสตรี  
 เกษตรศาสตร  
 มหาสารคาม  
 หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 มหิดล  
 ศรีนครรินทรวิโรฒ  
 ขอนแกน  
 เชียงใหม  
 เทคโนโลยีพระจอมเกลา  
 สงขลานครินทร 

 

วิทยาลัย: 
พยาบาลบรมราชชนน ี
 รพ.วชิระภูเก็ต  
  สนง.สาธารณสุข
พิษณุโลก  

  สนง.สาธารณสุข
เพชรบูรณ 

  สนง.สงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็กฯ  

  สนง.สถิติจังหวัดอุทัยธานี  
  กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กระทรวง
สาธารณสุข 

  กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทย  

 

(จํานวน 29 คน) 

12-16 
พฤษภาคม 

2551 

-   เงินรายไดสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

-   คาลงทะเบียนของผู
เขารับการอบรมฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน/เดือน/
ป 

แหลงทุน/
สถานที่ 

ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตาม
และวิจัยประเมินผลโครงการ
พัฒนา” 

6 

วัตถุประสงค : 
1.  ใหผูเขารับการอบรมไดรับ

ความรูทางดานทฤษฎีการ
ติดตาม และวิจัยประเมินผล
โครงการ และการฝกปฏิบัติ
ในระหวางการอบรม 

2.  ใหผูเขารับการอบรมไดฝก
การเขียนแผนการติดตามและ
วิจัยประเมินผลโครงการจาก
งานภาคสนามจริง โดยการ
วิเคราะหสถานการณดานการ
ติดตามและวิจัยประเมินผลของ
โครงการการพัฒนาในพ้ืนที่ 

3.  ผูเขารับการอบรมสามารถนํา
ความรูภาคทฤษฎีการติดตาม 
และวิจัยประเมินผลโครงการ 
และการปฏิบัติงานจริงใน
ภาคสนามไปประยุกตในงาน
ตามภารกิจหลักได 

ผูมีประสบการณการทํางานที่
เกี่ยวของกับการวางแผน นัก
บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ 
ผูสนใจที่มีสวนรวมในการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับงานใน
ชุมชน : 
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย: 

   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนานาน  

 วิทยาลัยประชากรศาสตร  
 สนง.สถิติจังหวัดตราด  
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีเชียงใหม  

โรงพยาบาล: 
 รพ.ศิริราช  
 รพ.มหาราชนครราชสีมา  
 รพ.วชิระภูเก็ต  

สสจ./ศูนยอนามัย: 
 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร  

 ศูนยอนามัยที่ 8 
นครสวรรค  

 ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 
 ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 กรม
สุขภาพจิต  

 ศูนยสุขภาพจิตที่ 9 
นครสวรรค  

 ศูนยพัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง 
อ.หางฉัตร ลําปาง  

 สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข  

 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สุโขทัย  

20-30  
พฤษภาคม 

2551 

-   เงินรายได
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม 

-   คาลงทะเบียน
ของผูเขารับ
การอบรมฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน/เดือน/
ป 

แหลงทุน/
สถานที่ 

 ขอ 6.....ตอ  สํานักสงเสริมแมและเด็ก 
กรมอนามัย  

 สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงฯ  

 กรมทรัพยากรธรณี  
 

(จํานวน 29 คน) 

  

รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา 
น.ส.แคทลียา  คงสุภาพศิริ 
นางทิพวรรณ  วิทยวรสกุล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนา
ศักยภาพในการเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารวิชาการ” 

7 

วัตถุประสงค: 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักวิชาการไทยรุนใหมในการ
เขียนงานวิจัย ใหสามารถตีพิมพ
ในวารสารที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ และเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิชาการไทยไปสูเวทีโลก 
ซึ่งจะนําไปสูการสรางเครือขาย
ความรวมมือตางๆ ในอนาคต / 
โดยการอบรมมี 2 หลักสูตร ผูเขา
รับการอบรมทุกคนตองผานการ
อบรมในหลักสูตรที 1 กอนเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่ 2 ซึ่งจะ
จัดข้ึนในเดือนตุลาคม 2551/ 

นักวิจัย แพทยพยาบาลอาจารย 
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย: 

  มหิดล (คณะพยาบาล
ศาสตร/ คณะสาธารณสุข
ศาสตร /คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร/ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน/ สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท/ คณะแพทยศาสตร 
รามาธิบดี) 

 ขอนแกน  
 บูรพา 
 สยาม 
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทย 

 สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม 
ศูนยความรวมมือ ไทย-
สหรัฐฯ ดานสาธารณสุข 

 

(จํานวน 18 คน) 

8-12 
กันยายน 

2551 
 

TGLIP/ 
เดอะรอยัลเจมส 

ลอดจ 2000 
นครปฐม 
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2.1.2 การจัดอบรมระยะสั้น (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน/
เดือน/ป 

แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร. ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
รศ.ดร. อมรา สุนทรธาดา 
รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
            จํารัสฤทธิรงค 
น.ส. เสาวภาค สุขสินชัย 

1 

Regional Workshop on Monitoring 
and Evaluation of Adolescent 
Reproductive Health 
Objectives: 
 To understand the basic 

concepts and practical 
approaches for gender 
mainstreaming and adolescent 
reproductive health (ARH) 

 To raise awareness and improve 
knowledge of gender issues and 
ARH from individual and 
programmatic perspectives. 

 To provide the participants with 
the mechanisms to formulate and 
develop gender mainstreaming 
strategies in the context of ARH. 

 To understand M&E concepts 
and tools designed for gender 
and ARH. 

ผูเขาอบรมจาก : 
 Indonesia 
 Mongolia  
 Sri Lanka 
 Thailand 
 Vietnam 

 

(จํานวน 21 คน) 

8-19 
ตุลาคม 
2550 

จากสํานักงานความ
รวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) 
และ  UNFPA/โรงแรมดีมา 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม 

ผศ.ดร.อารีย  พรหมโม 
น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 

2 

The Proposal Development 
Workshop on Operation 
Research in Reproductive Health 

ผูเขาอบรมจาก : 
 Afghanistan /  
 China  / India   
 Lao PDR  
 Lithuania /Malawi    
 Sri Lanka / 
 Tanzania   
 Thailand   

(จํานวน 18 คน) 

12-17 
พฤศจิกายน 

2550 
 

-  World Health 
   Organization (WHO) 
 - Population Council/ 
โรงแรมดีมา 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วันเดือนป แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 

รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 

ศ.เกียติคุณ ดร.อภิชาติ  
       จํารัสฤทธิรงค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
‘Regional Workshop on 
Monitoring and Evaluation of 
Population, Health and 
Nutrition Programs 

3 

วัตถุประสงค: 
    To understand the basic 

concept and Practical 
approaches for performance 
monitoring and evaluation 

    To learn the tools and 
techniques used specifically 
to monitor and evaluate, 
population, health and 
nutrition program 

    To gain bands-on 
experience in designing 
monitoring and evaluation 
plans  

ผูเขาอบรมจาก : 
 Afghanistan  
 Angola  
 Bahamas 
 Bangladesh 
 China  
 Ethiopia 
 India 
 Kyrgyzstan 
 Maldives 
 Pakistan 
 Sudan 
 Thailand 

 

     (จํานวน 20 คน) 

26  
พฤศจิกายน – 

14  
ธันวาคม 2550 

 

-  สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม  

-  คาลงทะเบียน/ 
โรงแรมรอยัลเบญจา 
สุขุมวิท 5 
 

รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

Workshop  on “Data Entry and 
Analysis”   

4 

วัตถุประสงค:   
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ
จัดการและวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมทางสถิติ 

Information and Advocacy 
Officers, Jesuit Refugee 
Service (Thailand) 

 Ms.Isla Glaister 
 Mr.Wanrob Wararasdr  
 Mr.Sonthaya Chadkarn 
 Ms.Chen Chen Lee  
 Ms Apitha Reungdej  

 

(จํานวน 5 คน) 

14-15 มกราคม 
2551 

Information and 
Advocacy Office,  
Jesuit Refugee 
Service (Thailand)/ 
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน/เดือน/
ป 

แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 

อบรมระยะสั้น หลักสูตร 
“Development of Qualitative 
research proposed step-by-
step” 

5 

วัตถุประสงค:   
เพ่ืออบรมเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ และพัฒนา
โครงรางวิทยานิพนธ 

ผูเขาอบรมจากประเทศ 
ศรีลังกา  

 
 

(จํานวน 7 คน) 

17 – 28 
มีนาคม 
2551 

University of Sri 
Jayewardenapura/ 
สถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม ม.มหิดล 
 

 

รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
      จํารัสฤทธิรงค 
รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 
รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
นานาชาติ เรื่อง “Monitoring and 
Evaluation of HIV/AIDS 
Programs” 

6 

Objective:  
 Identify decisions related to 
HIV/AIDS programs that can 
be informed by M&E 
information; 

 Formulate questions that need 
to be answered in order to 
make informed decisions; 

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

 Develop realistic and targeted 
goals and objectives; 

 

ผูเขารับการอบรมจาก
ประเทศตางๆ : 

 Afghanistan  
 Cambodia  
 China 
 Guyana  
 Maldives  
 Nepal  
 Papua New Guinea  
 Tanzania  
 Vietnam  

 

(จํานวน 34 คน) 

14-25 
กรกฎาคม 

2551 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม/โรงแรมรอยัล
เบญจา สุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูจัดการอบรม/ 
ชื่อเรื่อง/วัตถุประสงค 

ผูเขาอบรม/ 
จํานวนคน 

วัน/เดือน/
ป 

แหลงทุน/สถานที่ 

 ขอ 6.....ตอ 
 Understand information 
systems and the flow of data; 

 Disseminate and use M&E 
information strategically; 

 Understand how to 
develop/operationalize/ 
implement M&E Plans; 
Understand current M&E tools 
designed to improve HIV M&E 
systems /MEASURE 
Evaluation, the Carolina 
Population Center, University  
of North Carolina at Chapel 
Hill, USA. 

   

Dr.Rosalia Sciortino 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  

จํารัสฤทธิรงค 
น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 

Proposal Development Workshop 
on Social Science and 
Operations Research in 
Medical Abortion 

7 

Objective:  
A workshop for participants  
to discuss with senior 
researchers and programme 
managers on developing  
the research proposals for 
medical abortion which will 
have programmatic value. 

วิทยากรและผูเขาอบรมจาก 
 Argentina  
 Bolivia 
 Brazil  
 China  
 Ethiopia 
 India  
 Kenya  
 Malaysia  
 Mexico  
 Nepal  
 South Africa  
 Tanzania  
 Turkey  
 Vietnam  
 Switzerland  
 Thailand  
 U.S.A.  
 U.K.  

 

      (จํานวน 31 คน) 

1-5 
กันยายน 

2551 
 

WHO/ 
โรงแรม  
Ramada D’ma  
ซอยเพชรบุรี 35 
กรุงเทพฯ 
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 3. สถาบันฯ ใหบริการดานคําแนะนําและขอปรึกษาทางวิชาการดานประชากร
และอนามัยเจริญพันธุ ใหบริการสอนและบรรยายพิเศษ แกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ตางประเทศ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

3.1   เปนอาจารยพิเศษในประเทศ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

1 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท 
สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข วิชา SHMS 505  
พลวัตรประชากรกับการ
สาธารณสุข หัวขอเรื่อง "การยาย
ถิ่น (Migration) : ประเด็นที่
นาสนใจ" 

(จํานวน 3 คน) 

4  
ธันวาคม 

2550 

บัณฑิตวิทยาลัย  
ม.มหิดล/ 
คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ม.มหิดล 

2 ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต (ไทยและนานาชาติ) 
วิชา PHST 605 Population, 
Health and Community Health 
Services Development หัวขอ
เรื่อง "Life Table: Basic Tool in 
Measuring Population Health  

(จํานวน 18 คน) 

4  
ธันวาคม 

2550 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
ม.มหิดล 

 

3 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การสื่อสารศึกษา วิชา 851704 
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร หัวขอ
เรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร" 

(จํานวน 33 คน) 

8, 22 
ธันวาคม 
 2550 

คณะการสื่อสารมวลชน 
ม.ชียงใหม 

4 น.ส. สุภรต  จรัสสิทธิ์ อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย วิชา CFED 
535 การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในทางสถิติ หัวขอ
เรื่อง "โปรแกรมการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ" 

(จํานวน 10 คน) 

19  
ธันวาคม 
 2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
สถาบันแหงชาติ      
เพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล 



รายงานประจําป 2551 

 

79 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

5 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท สังคมศาสตร
การแพทยและสาธารณสุข วิชา 
SHMS 505 พลวัตรประชากรกับ
การสาธารณสุข หัวขอเรื่อง 
"ประชากรกับแรงงาน : ประเด็นที่
นาสนใจ" 

(จํานวน 3 คน) 

25  
ธันวาคม 
 2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ม.มหิดล 
 

6 ผศ.ดร.ปงปอนด รักอํานวยกิจ 
       

อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชา ICMB 
202 Microeconomics (Section 1 
ทุกวันพฤหัสบดี (14.00-17.50 น.) 
Section 2-3 ทุกวันเสาร 10.00-
13.50 / 14.00-17.50 น. 

(จํานวน 30 คน) 

7  
มกราคม 
 2551 - 

31  
มีนาคม 
2551 

วิทยาลัยนานาชาติ  
ม.มหิดล 

7 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาค
พิเศษ วิชา 474534 จิตวิทยาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย หัวขอ
เรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดวยกลไกการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน" 

(จํานวน 18 คน) 

12  
กุมภาพันธ 

2551 

คณะสังคมศาสตร  
ม.เกษตรศาสตร 
 

8 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต วิชา MPH-612 การ
พัฒนาพลังชุมชนเพ่ือสรางเสริม
สุขภาพ หัวขอ "การประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
และเสริมสรางพลังอํานาจในการ
สรางเสริมสุขภาพในชุมชน" 

(จํานวน 3 คน) 

8 - 9 
มีนาคม 
2551 

 

สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
และสาธารณสุขศาสตร  
ม.วลัยลักษณ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

9 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรสังคมสงเคราะห-
ศาสตร มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม 
(ภาคพิเศษ)  วิชา บส. 721 
การวิจัยเชิงประเมินเพ่ือ
พัฒนาองคการสวัสดิการ
สังคม หัวขอเรื่อง "การ
ประเมินผลเพ่ือสรางเสริม
พลังอํานาจ" 
 

(จํานวน 15 คน) 

19  
เมษายน 
2551 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 

10 ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ์ อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2551 
 วิชา สต. 616 รางกาย ความ
เปนหญิงชาย และเรื่องทาง
เพศ หัวขอ "การประกอบ
สรางทางสังคม และ
วัฒนธรรมของเพศภาวะ" 
 

(จํานวน 15 คน) 

15  
เมษายน 
2551 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ 
อาคารหอสมุด (เดิม)  
ม.ธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร 

11 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเพศ
ศาสตร (สหสาขาวิชา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
วิชา 2012501 ประเด็นดาน
สังคม วัฒนธรรมและ
กฎหมายเกี่ยวกับเพศศาสตร 
(Sexual Behavior) หัวขอ 
"การควบคุมเรื่องเพศกับเพศ
วิถีที่เปล่ียนไป" 
 

(จํานวน 15 คน) 

4 
กรกฎาคม 

2551 

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

12 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารยพิเศษสอนนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสตรี
ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2551 วิชา สต. 616  
รางกาย ความเปนหญิงชาย 
และเรื่องทางเพศ หัวขอ 
"การยายถิ่นและเพศวิถี" 
และ   "เพศวิถีในวัยรุน" 
 

(จํานวน 15 คน) 

24, 31  
สิงหาคม 

2551 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ 
อาคารหอสมุด (เดิม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

3.2   เปนวิทยากรบรรยายในประเทศ 

13 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล วิทยากรในการประชุม
วิชาการโภชนาการแหงชาติ 
ครั้งที่ 2 หัวขอเรื่อง 
"ประเทศไทยกับความ
พรอมในการเขาสูสังคม
สูงอายุ (Thailand 
Preparedness for Healthy 
Aging) เรื่อง "การ
เปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรสูสังคมสูงอายุของ
ไทย (โครงสรางประชากร
และแนวโนมในอนาคต) 

 

(จํานวน 700 คน) 

4  
ตุลาคม 
2550 

สมาคมโภชนาการแหง
ประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และ
ชมรมผูใหอาหารทาง
หลอดเลือดดําและ
ทางเดินอาหารแหง
ประเทศไทย รวมกับ
ภาคีเครือขายดาน
อาหารและโภชนาการ/
ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค กรุงเทพ 

14 วาที่ ร.ต. นิพนธ ดาราวุฒิ-
มาประกรณ 

วิทยากรอภิปราย หัวขอ
เรื่อง "ทํางานอยางไรจึงจะ
กาวหนาในองคกร"  

 

(จํานวน 150 คน) 

5 
ตุลาคม 
2550 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 

15 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรรวม "งานจริยธรรม 
สัญจร" และเขารวมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพนิสิต/
นักศึกษาแพทยดานการ
สรางเสริมสุขภาพครั้งที่ 3 
และจริยธรรมสัมพันธสัญจร 
ครั้งที่ 7   

(จํานวน 150 คน) 

18  
ตุลาคม 
2550 

โครงการรณรงครักษ
สุขภาพโดยแพทย
รวมกับสหวิชาชีพ ภายใต
การสนับสนุนจาก สสส./
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ องครักษ  
จังหวัดนครนายก 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

16 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการเสวนาวิจัยครั้ง
ที่ 1/2551 หัวขอเรื่อง "การ
ทํา Focus Group และ 
Content Analysis"  
 

(จํานวน 120 คน) 

24 
ตุลาคม 
2550 

คณะพยาบาลศาสตร 
ม.มหิดล 

17 น.ส. พรทิพย ภุมราพันธุ วิทยากรนํานั่งสมาธิ ใน
กิจกรรมการนั่งสมาธิ
โครงการหนึ่งในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เพ่ือเทิดพระเกียรติและ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระ
บาท สมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพล อดุลยเดชฯ  
 

(จํานวน 25 คน) 

8  
พฤศจิกายน 

2550 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ม.
มหิดล 

18 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรนําการเสวนาเรื่อง 
"ทําความเขาใจในสตรีนิยม
กับกฎหมาย" 
  

(จํานวน 250 คน) 

10  
พฤศจิกายน 

2550 

ศูนยสตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และมูลนิธิผูหญิง 
กฎหมายและการ
พัฒนาชนบท (ผกฏ)/ 
โรงแรม Evason Hua 
& Six Senses Spa 
ปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

19 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรบรรยายแกนิสิต
หลักสูตรปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสุขภาพ หัวขอ
เรื่อง "Technique for Data 
Collection I: Focus Group 
Discussion" 

 
(จํานวน 8 คน) 

13  
พฤศจิกายน 

2550 

คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

20 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรผูใหขอคิดเห็นและ
เสนอแนะกับการนําเสนอ
ผลงานและรวมประชุม
โครงการพัฒนาเครือขาย 
ทันตาภิบาลเพื่อสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพใน  
10 จังหวัด 

(จํานวน 150 คน) 

14 
พฤศจิกายน 

2550 

ชมรมทันตภิบาล 
กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข/
โรงแรม 
อลิซาเบท 
กรุงเทพมหานคร 

21 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรและเขารวมประชุม
การพัฒนาชุดการเรียนรูแบบ
ออนไลน (e-Learning) เรื่อง 
"การเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ" เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพสําหรับ
หนวยงานสาธารณสุข  

(จํานวน 35 คน) 

14 
พฤศจิกายน 

2550 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข/ 
เรือนไมชายคลอง
โฮมสเตยและรีสอรท 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

22 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรบรรยายในการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กําหนดและจัดทําแนว
ทางการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กอพยพตางดาวและ
แรงงานเด็กขามชาติ หัวขอ
เรื่อง "สภาพปญหาเชิง
ประชากรของประชากรขาม
ชาติ"  

 

(จํานวน 250 คน) 

15 
พฤศจิกายน 

2550 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา และ
องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ 
(ILO)/โรงแรมปริ๊น
พาเลซ กรุงเทพฯ 

23 รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ฝกอบรมและบรรยายเรื่อง 
"Training on Policy for 
Ageing Society" หัวขอ 
"Demography, Social 
Aspects on Ageing, 
Economic aspects on 
Ageing, Ageing and the 
Law, Health and Longevity 
Aspects, Housing and 
Environment"  

(จํานวน 30 คน) 
  

19 - 23 
พฤศจิกายน 

2550 

สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ 
(สท.) สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ/ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

24 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ฝกอบรมและบรรยายเรื่อง 
"Training on Policy for 
Ageing Society" หัวขอ 
"Demography , Social 
Aspects on Ageing, 
Economic Aspects on 
Ageing, Ageing and the 
Law, Health and Longevity 
Aspects, Housing and 
Environment"  
 

(จํานวน 30 คน) 

26 – 30 
พฤศจิกายน 

2550 

สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ 
และผูสูงอายุ (สท.) 
สํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ 

 

25 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรหลักสูตรเทคนิค
การออกแบบการวิจัย รุนที่ 1 
หัวขอเรื่อง "เทคนิคการ
ออกแบบการวิจัยเชิง
คุณลักษณะ" ใหแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สุโขทัย   ธรรมาธิราช 
หลักสูตรเทคนิคการ
ออกแบบการวิจัย รุนที่ 1 
 

(จํานวน 150 คน) 

27  
พฤศจิกายน 

2550 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย -
ธรรมาธิราช 

26 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรดําเนินการ
อภิปรายเรื่อง "สถานการณ
การแทงที่ไมปลอดภัยใน
ประเทศไทย" ในการ
ประชุมระดมความคิดเรื่อง 
"ขอบังคับแพทยสภาวา
ดวยการยุติการต้ังครรภ
เพ่ือปองกันการแทงที่ไม
ปลอดภัย" ใหกับผูบริหาร
ระดับสูงจากกระทรวง
สาธารณสุข องคการแพทย 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

(จํานวน 70 คน) 

12  
ธันวาคม 

2550 

กองอนามัยการเจริญ-
พันธุ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข/
โรงแรมริมกก จังหวัด
เชียงราย 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

27 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรบรรยายเรื่อง "ทักษะ
การจัดทําโครงการที่สอดคลอง
กับสถานการณ ในพื้นที่" ใน
การจัดทําโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําคําขอ
งบประมาณของ พมจ.  

(จํานวน 246 คน) 

13  
ธันวาคม 

2550 

สํานักงานปลัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย/
โรงแรมศรีอูทองแกรนด 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

28 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรเรื่อง "การเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ" และเขา
รวมประชุมปฏิบัติการ การ
จัดทํากรอบเนื้อหาชุดการ
เรียนรูแบบออนไลน             
(e-Learning) เรื่อง การเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2  

(จํานวน 25 คน) 

25-27  
ธันวาคม 

2550 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข/โรงแรม 
กรุงศรีริเวอร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

29 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ดานการติดตามประเมินผล
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดส ประจําป 2551 
สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  

(จํานวน 150 คน) 

26-27   
ธันวาคม 

2550 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี 

30 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรบรรยายในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(จํานวน 30 คน) 

27 – 30 
ธันวาคม 

2550 

ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี 

31 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรบรรยายการอบรม
ใหกับนักศึกษาจาก Michigan 
Sate University, United 
State of America หัวขอเรื่อง 
"Population Growth and 
Development Needs in 
Thailand"  

(จํานวน 8 คน) 

9  
มกราคม 

2551 

Asian Institute of 
Technology/ 
หอง E 109 The School 
of Environment, 
Resources and 
Development program, 
AIT 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / 
สถานที่ 

32 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรการจัดงานเกษตร
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 
ประจําป 2551 ในโครงการ
ฝกอบรมเรื่อง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ"  
 

(จํานวน 250 คน) 

16 
มกราคม 

2551 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

33 Special Associate 
Professor Dr.Rosalia 
Maria Emanuela 
Sciortino 

วิทยากรการฝกอบรม
นานาชาติ หลักสูตร 
"Enhancing Women's 
Role in Rural Development" 
หัวขอเรื่อง "Gender 
Perspectives of 
Globalization with Focus 
on Migration" ใหแก
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาสตรีในชนบทใน
ภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา  
 

(จํานวน 27 คน) 

17 
มกราคม 

2551 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/ศูนย
สงเสริมและฝกอบรม 
การเกษตรแหงชาติ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

34 รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี วิทยากรบรรยายพิเศษ 
หัวขอเรื่อง "การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม" 
ใหกับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนวใน
ภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2550  
 

(จํานวน 16 คน) 

21 
มกราคม 

2551 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม 

35 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรบรรยาย เรื่อง 
"เทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพ" และรวมเดินทาง
กับคณะผูวิจัยเพ่ือเปน
วิทยากรประจํากลุม  

 

(จํานวน 45 คน) 

23-29 
มกราคม 

2551 

สมาคมนักวิจัย
โรงแรมมุกดาหาร
แกรนดโฮเทล 
อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / 
สถานที่ 

36 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการ
เขียนวิทยานิพนธและ
บทความทางวิชาการ ครั้งที่ 
1 หัวขอเรื่อง "เทคนิคการ
เขียนวิทยานิพนธ" ใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชา
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ)  
 

(จํานวน 25 คน) 

2 
กุมภาพันธ 

2551 

คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

37 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรเพื่อรวมสนทนาใน
ประเด็น "จินตนาการกับ
ความเปนไทย" ในรายการ 
"รูทันประเทศไทย" 

 
(จํานวน   -   คน) 

6 
กุมภาพันธ 

2551 

บริษัท ว็อชด็อก 
จํากัด รวมกับ
สถานีโทรทัศน 
ASTV/ถายทอดสด 
ทางสถานีโทรทัศน 
ASTV 

38 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี วิทยากรนําเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง "การเสริมสรางทุนทาง
สังคม : บทบาทภาคี
เครือขายเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน"  
 

(จํานวน 150 คน) 

14 
กุมภาพันธ 

2551 

สํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ 
(สท.) และที่ปรึกษา
โครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล/
ตึกฝกอบรมศูนย
พัฒนาและอาชีพคน
พิการแหงเอเชีย และ
แปซิฟค (APCD) 
บานราชวิถี 

39 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรในการประชุม
วิชาการเครือขายสุขภาพ
ชุมชน ในหัวขอ "กาวตอไป
ของ สวสช."  
 

(จํานวน 300 คน) 

15 
กุมภาพันธ 

2551 

มูลนิธิแพทยชนบท 
สถาบันวิชาการเพื่อ
การพัฒนาเครือขาย
สุขภาพชุมชน/
โรงแรมอมารี  ดอน
เมือง แอรพอรต 
กรุงเทพฯ 



รายงานประจําป 2551 

 

88 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

40 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรอภิปรายเรื่อง "ปญหา
การแทงที่ไมปลอดภัย : 
มุมมองและผลกระทบดาน
สุขภาพ จิตสังคม และ
กฎหมาย" ในการจัดอบรมเรื่อง 
"การปองกันการแทงที่ไม
ปลอดภัย"  
 

(จํานวน 200 คน) 

27 
กุมภาพันธ 

2551 

กองอนามัยการเจริญ-
พันธุ กรมอนามัย/
โรงแรมไดมอนด  
ปารค อินน เชียงราย- 
รีสอรท 2  
จังหวัดเชียงราย 

41 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ 2551 หัวขอเรื่อง 
"การวิเคราะหและประเมินผลเชิง
นโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ"  
 

(จํานวน 100 คน) 

28-29 
กุมภาพันธ 

2551 

กระทรวงสาธารณสุข/ 
โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ 
จังหวัดนนทบุรี 

42 รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหา

เกตุ 

วิทยากรดําเนินการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
ประยุกตใชสถิติ เพ่ือการวิจัย"  
 

(จํานวน 50 คน) 

10 -14 
มีนาคม 
2551 

กลุมสงเสริมสนับสนุน
วิชาการ สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดนครสวรรค/ 
สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัด
นครสวรรค 

43 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรรวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโครงการ เวที
ทองถิ่น ครั้งที่ 2/2551 เรื่อง 
"ผูหญิง: ความเปนจริงทาง
การเมือง"  
 

(จํานวน 200 คน) 

10  
มีนาคม 
2551 

สถาบันพระปกเกลา โดย
วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่น/ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน/ เดือน/ 
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

44 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เปนวิทยากรในการประชุม
วิชาการประจําประดับชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA 
National Forum) ครั้งที่ 9 
หัวขอเรื่อง "ทองไมพรอม ดูแล
อยางไร : มุมมองดานสังคม 
และกฎหมาย"  

(จํานวน 300 คน) 

13 
มีนาคม 
2551 

สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล/ 
ศูนยการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

45 อาจารยยุพิน วรสิริอมร วิทยากรบรรยายการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานดาน
เด็กในภาครัฐ ตามโครงการ
ฝกอบรมวิทยากรสรางความ
ตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก ระดับ
ภูมิภาค รุนที่ 1/2551 หัวขอ
เรื่อง "สรางความตระหนักเรื่อง
สิทธิเด็ก"  

(จํานวน 55 คน) 

18  
มีนาคม 
2551 

สํานักสงเสริมและ
พิทักษเด็ก สํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ 
และผูสูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย/
โรงแรมบางกอก 
พาเลส กรุงเทพฯ 

46 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรในการจัดสัมมนาเชิง
วิชาการเรื่องเพศศึกษา หัวขอ 
เรื่อง "เพศในสังคมไทย"  
 

(จํานวน 150 คน) 

18, 25 
มีนาคม 
2551 

โครงการกาวยางอยาง
เขาใจ (Teenpath) 
องคการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการ
สาธารณสุข (PATH)/ 
First Hotel กรุงเทพฯ 

47 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรบรรยายการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานดาน
เด็กในภาครัฐ ตามโครงการ
ฝกอบรมวิทยากรสรางความ
ตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก ระดับ
ภูมิภาค รุนที่ 1/2551 หัวขอ 
 
1) เรื่อง "สรางความตระหนัก

เรื่องสิทธิเด็ก"  
 

2) "ฝกปฏิบัติเปนวิทยากร
อบรมทุกกิจกรรมสรางความ
ตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก" 

(จํานวน 55 คน) 

 
 
 
 
 
 

18 
มีนาคม 
2551 

 

20 
มีนาคม 
2551 

สํานักสงเสริมและ
พิทักษเด็ก สํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ 
และผูสูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย/ 
โรงแรมบางกอก พาเลส 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

48 อาจารยยุพิน วรสิริอมร วิทยากรบรรยายการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผูปฏิบัติงานดาน
เด็กในภาครัฐ ตามโครงการ
ฝกอบรมวิทยากรสรางความ
ตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก ระดับ
ภูมิภาค รุนที่ 1/2551 หัวขอ
เรื่อง "ฝกปฏิบัติเปนวิทยากร
อบรมทุกกิจกรรมสรางความ
ตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก"  

(จํานวน 55 คน) 

20 
มีนาคม 
2551 

สํานักสงเสริมและ
พิทักษเด็ก สํานักงาน
สงเสริมสวัสดภิาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ 
และผูสูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย/ 
โรงแรมบางกอก พาเลส 
กรุงเทพฯ 

49 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรในการจัดสัมมนาเชิง
วิชาการเรื่องเพศศึกษา หัวขอ
เรื่อง "เพศในสังคมไทย"  
 

(จํานวน 150 คน) 

25 
มีนาคม 
2551 

โครงการกาวยางอยาง
เขาใจ (Teenpath) 
องคการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการ
สาธารณสุข (องคการ 
PATH)/โรงแรม First 
กรุงเทพฯ 

50 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา วิทยากรในการจัดโครงการ
พัฒนาวิชาการ หัวขอเรื่อง 
"การวิจัยเชิงคุณภาพ" 

 

(จํานวน 150 คน) 

25  
มีนาคม 
2551 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 
ทรวิโรฒ 

51 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรการอบรมและศึกษา  ดู
งาน เรื่อง "การมีสวนรวมของ
พหุภาคีในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน" หัวขอเรื่อง "การ
ประเมินผลเพ่ือเสริมสรางพลัง
อํานาจ" ใหกับขาราชการ
ผูปฏิบัติงานพัฒนาสังคม 
สังกัดสํานัก และสํานักงานเขต  

 

(จํานวน 68 คน) 

25  
มีนาคม 
2551 

สํานักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพฯ/โรงแรมปริ๊นส
ต้ันพารค สวีท  จังหวัด
ตรัง 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

52 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรการอบรมเรื่อง "การ
ปองกันการแทงที่ไมปลอดภัย" 
หัวขอเรื่อง "ปญหาการแทงที่
ไมปลอดภัย : มุมมองและ
ผลกระทบดานสุขภาพ จิตสังคม 
และกฎหมาย" ใหกับแพทย
และพยาบาล  
 

(จํานวน 160 คน) 

26  
มีนาคม 
2551 

กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข/ 
โรงแรมเจริญธานี  
ปริ้นเซส  จังหวัดขอนแกน
 

53 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการกิจกรรม วิจัยเชิง
คุณภาพกับการพัฒนา
การศึกษาไทย หัวขอเรื่อง 
"วิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนา
การศึกษาไทย"  
 

(จํานวน 600 คน) 

29  
มีนาคม 
2551 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

54 รศ.อรทัย อาจอ่ํา วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ดานการติดตาม
ประเมินผลโครงการปองกัน
และแกไขปญหาเอดส ประจําป 
2551 
 

(จํานวน 150 คน) 

8  
เมษายน 
2551 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี 

55 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรในการอบรมเรื่อง 
"การปองกันการแทงที่ไม
ปลอดภัย" หัวขอเรื่อง "ปญหา
การแทงที่ไมปลอดภัย : 
มุมมองและผลกระทบดาน
สุขภาพ จิตสังคม และ
กฎหมาย" 

 

(จํานวน 45 คน) 

21  
เมษายน 
2551 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข/ 
โรงแรมแกรนด 
ทาวเวอรอินน 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

56 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมทักษะการเขียน
วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธและ
บทความวิจัย" 

 
(จํานวน 80 คน) 

13  
เมษายน 
2551 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

57 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา วิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอ
เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 
เพ่ือเสริมความรูใหกับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

(จํานวน 30 คน) 

26  
เมษายน 
2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ          
ในพระบรมราชูปถัมภ 

58 รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา วิทยากรในการประชุมสัมมนา 
"พันธมิตร รวมใจ สรางพลัง
ชีวิตผูสูงอายุไทย (Aetive 
Ageing) สู...การดูแลสุขภาพ
ระยะยาว (L.TC)" หัวขอเรื่อง 
"Ettective LTC Providing"  

 
(จํานวน 50 คน) 

27  
พฤษภาคม  

2551 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข/โรงแรม 
รามาการเดน กรุงเทพฯ 

59 รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา วิทยากรรวมในการเสวนา
วิชาการ ในงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 55 ป บานบางแค 
เรื่อง "เหลียวหลัง แลหนา 55 ป 
งานสวัสดิการผูสูงอายุไทย" 
 

(จํานวน 150 คน) 

2  
มิถุนายน 

2551 

ศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ บานบางแค 
กรุงเทพฯ/อาคาร
อเนกประสงค  
บานบางแค กรุงเทพฯ 

60 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรบรรยายในการจัด
ประชุมวิชาการ เรื่อง "การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ" 
 

(จํานวน 15 คน) 

6-7  
มิถุนายน 

2551 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน  เดือน  
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

61 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี     
รศ.ดร.เบญจา  
        ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร 

วิทยากรจัดอบรม เรื่อง "การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ" 
 

(จํานวน 50 คน) 

9 -13 
มิถุนายน 

2551 

สํานักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข/ 
โรงแรมที เค พาเลช 
กรุงเทพฯ 

62 อ. ยุพิน วรสิริอมร 
รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน 

  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว 
     

วิทยากรการฝกอบรมนานาชาติ 
หลักสูตร Child Rights 
Sensitisation:  Training  
หัวขอเรื่อง "Child Rights 
Sensitisation Activities" และ
หัวขอเรื่อง "Child Rights 
Sensitisation Activities: 
Trainers' practice" 
 

(จํานวน 25 คน) 

16, 18 
มิถุนายน 

2551 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการและผูสูงอายุ/ 
โรงแรมรามาดา เดมา 
กรุงเทพฯ 

63 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรการสัมมนาวิชาการ
ปองกันควบคุมโรคเครือขาย
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 
5,6 และ 7ประจําปงบประมาณ 
2551 หัวขอเรื่อง "การติดตาม
ประเมินผลและกระบวนการ 
Empowerment" 
 

(จํานวน 50 คน) 

26  
มิถุนายน 

2551 

สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี/โรงแรม 
มุกดาหาร แกรนด 
อําเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร 

64 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรการจัดสัมมนาวิชาการ
การบริการสาธารณสุขใน
ประชากรตางดาว ครั้งที่ 2 
หัวขอเรื่อง "ความเปนไปได
ในทางปฏิบัติของยุทธศาสตร
สาธารณสุขประชากรตางดาว
ตางๆ" และหัวขอ "การพัฒนา
ฐานขอมูลสุขภาพประชากร
ขามชาติ และดําเนินรายการ
ตามหัวขอดังกลาว"  

 

(จํานวน 600 คน) 

9  
กรกฎาคม 

2551 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข/โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

65 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง วิทยากรรวมอภิปรายในการจัด
สัมมนา เรื่อง "คนทํางานบาน-
สิทธิคุมครองแรงงาน?." หัวขอ 
"สถานการณคนทํางานบานใน
ประเทศไทย-ลักษณะแรงงาน 
สภาพการทํางาน สิทธิคุมครอง
แรงงาน การรวมกลุม ปญหา
และความตองการ"  

 

(จํานวน 60 คน) 

16  
กรกฎาคม 

2551 

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 
รวมกับ มูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาแรงงานและ
อาชีพ/โรงแรมเซ็นจูรี่  
ปารค กรุงเทพฯ 
 

66 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรบรรยายการจัดอบรม
เรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 
ใหแกนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาการวิจัย
วัดผลและสถิติการศึกษา  
 

(จํานวน 40 คน) 

2  
สิงหาคม 

2551 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

67 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา วิทยากรบรรยายเรื่อง "แผนที่
ผลลัพธ Outcome Mapping"  
 

(จํานวน 300 คน) 

6  
สิงหาคม 

2551 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)/ 
อาคารสํานักผูวาการ 
(ท.100) บางกรวย 
นนทบุรี 

68 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา วิทยากรบรรยายในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
ทํางานวิจัยชีวประวัติบุคคล"  
 

(จํานวน 58 คน) 

7 
สิงหาคม 

2551 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
สมุทรปราการ 

69 รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร 
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
 

วิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการ
เก็บขอมูลแบบสนทนากลุม" 
หัวขอ "การเปดเผยสถานะ 
การติดเชื้อ" ของโครงการวิจัย
เรื่อง "การใหจิตศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่
อยูในครอบครัวผูติดเช้ือเอชไอวี   
ในประเทศไทย" 

 

(จํานวน 80 คน) 

13-18 
สิงหาคม 

2551 

สํานักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค 
รวมกับ University of 
California, Los 
Angeles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา/ 
โรงพยาบาลปากชอง
นานา นครราชสีมา 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

70 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรการประชุมวิชาการ 
ศูนยพ่ึงได ครั้งที่ 1 "หนึ่ง
ทศวรรษ ศูนยพ่ึงได สังคมตอง
ตระหนัก เพ่ือผูถูกระทํารุนแรง" 
โดยนําเสนอขอเสนอเชิง
นโยบาย เรื่องสุขภาวทางเพศที่
จะเสนอตอคณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ"  

(จํานวน 400 คน) 

14 
สิงหาคม 

2551 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข/โรงแรม
แอมบาสซาเดอร 
กรุงเทพฯ 

71 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี วิทยากรในการประชุมวิชาการ
สุขศึกษากับการพัฒนาสุขภาพ 
หัวขอเรื่อง "รูปแบบกระบวนการ
ดําเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ"  

(จํานวน 150 คน) 

26 
สิงหาคม 

2551 

กองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข/ 
โรงแรมรามาการเดนส 
กรุงเทพฯ 

72 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล วิทยากรการจัดโครงการ 
"สัมมนา...เพ่ือปรับทิศทางและ
บทบาทครอบครัวไทย" หัวขอ 
"เมื่อสังคมเปลี่ยน...เรามอง
ความหลากหลายทางเพศ
อยางไร"   

 

(จํานวน 50 คน) 

3 
กันยายน 

2551 

สถาบันแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล 

73 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัย
แบบทฤษฎีพ้ืนฐาน (Grounded 
Theory)" ใหแกนิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 

(จํานวน 11 คน) 

8 
กันยายน 

2551 

คณะพยาบาลศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

74 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

วิทยากรโครงการจัดสัมมนา
วิชาการ "เลาสูกันฟง... 
เรื่องราวการวิจัย" หัวขอเรื่อง 
"ทําวิจัยเชิงคุณภาพอยางไรให
มีคุณภาพ" 

 

(จํานวน 45 คน) 

13 
กันยายน 

2551 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

75 อ.ยุพิน  วรสิริอมร วิทยากรบรรยายเรื่อง "การ
วิเคราะหสถานการณทางสังคม
ของจังหวัดหนองคาย" และ
เปนวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติปฏิบัติการพัฒนา
สังคม" ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
วิเคราะหสถานการณทางสังคม
และคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาสังคม
จังหวัด 

 
(จํานวน 50 ตน) 

16 
กันยายน 

2551 

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด
หนองคาย/ณ หอง
ประชุมที่ทําการ
ปกครอง จังหวัด
หนองคาย  
ศาลากลาง  หนองคาย 

76 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร Migrant 
101 หัวขอเรื่อง "สถานการณ
การยายถิ่นในภูมิภาค และใน
ประเทศไทย ฐานขอมูล
ประชากรตางดาว ขอจํากัด 
และการนําไปใชวางแผน
ดําเนินงาน" 

 
(จํานวน 30 คน) 

18 
กันยายน 

2551 

องคการแพธ 
(PATH)/ 
โรงแรมบางกอก
พาเลซ กรุงเทพฯ 

77 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรเรื่อง :  
1)  ความหลากหลายทางเพศ
ในสังคมไทย 2) ทุกขภาวะและ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาของ
กลุมที่มีความหลายหลายทาง
เพศ 3)  อุปสรรคและปญหา
การเขาถึงบริการสขภาพของ
กลุมที่มีความหลากหลายทาง
เพศ 4)  นโยบายรัฐที่มี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
กลุมที่มีความหลากหลาย 

 

(จํานวน 8  คน) 

23 
กันยายน 

2551 

สํานักงานศูนยเวช
ศาสตรชุมชน  
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาล
รามาธิบดี/ 
ณ หองเรียน
สํานักงานศูนยเวช
ศาสตรชุมชน อาคาร 
3 ช้ัน 8 (ตึกซักฟอก) 
คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ ชื่อเรื่อง / จํานวน วัน  เดือน  
ป 

หนวยงาน / สถานที่ 

78 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรการทําโครงการ 
"ความรวมมือการสราง
เครือขายเพ่ือสุขภาพทางเพศ 
พนักงานบริการ"  
 

(จํานวน 60 คน) 

25- 27 
กันยายน 

2551 

เอ็มพาวเวอร ไดรับ
การสนันจาก สคส./ 
ณ โรงแรม เฟรส  
โฮเทล กรุงเทพฯ 

79 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา
วิทยาวิธีวิจัยชั้นสูง ระดับ
ปริญญาเอก ใหกลับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี  
 

(จํานวน 50 คน) 

27  
กันยายน 

2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี/ 
ณ อาคาร 100 ป 
สมเด็จพระศรีนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี 

80 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล วิทยากรในการปาฐกถานํา 
เรื่อง "ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค และผูหญิง" ในการ
จัดสัมมนา เรื่อง "อนาคต
การเมืองไทย-ความเสมอภาค
และมิติหญิงชาย" 

 
(จํานวน 100 คน) 

30  
กันยายน 

2551 

มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 
รวมกับ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
ม.มหิดล/ 
โรงแรมเอเซีย 
กรุงเทพฯ 

 
  4. เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและสังคม 
รวมท้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ  รายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 

4.1 เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและ
สังคม รวมทั้งเปน กรรมการในคณะกรรมการตางๆ ภายในประเทศ  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

1 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ผูทรงคุณวุฒิกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศ  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550   
เปนตนไป 

1 ตุลาคม 
2550 

ประกาศคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสุขภาพ
แหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ 

2 รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหา
เกตุ 

ที่ปรึกษาในการวิเคราะหขอมูล
ใหกับโครงการวิจัย เรื่อง "การ
พัฒนารูปแบบการฝกอบรม
เยาวชน เพ่ือสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใจตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง" 

1 ตุลาคม 
2550  - 30
พฤศจิกายน 

2550 

สถาบันแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล 

3 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

คณะกรรมการวิทยาศาสตร 
(Scientific Organizing 
Committee) ในการจัดประชุม
วิชาการ เรื่องโรคไขเลือดออก 
ระดับนานาชาติ ป 2551 
(คณะกรรมการวิทยาศาสตร ฝาย
ไทย (Local Scientific Organizing 
Committee) คําส่ังกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1077/ 2550 ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 

31 ตุลาคม 
2550 

กระทรวงสาธารณสุข 

4 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม
โครงการวิจัยเรื่อง "แบบ
แผนการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของ
กับโรคและภัยสุขภาพของ
แรงงานขามชาติ : กรณีศึกษา
จังหวัดราชบุรี" 

13 
พฤศจิกายน 

2550 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ม. มหิดล 

5 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล เปนผูพิจารณาคุณภาพ
บทความวิชาการ เรื่อง "การ
สรางความรูภายใตกระบวน
ทัศนสรางสรรคสังคม" 

26 
พฤศจิกายน 

2550 - 
14 ธันวาคม 

2550 

ศูนยวิจัยพหุลักษณ
สังคมกลุมน้ําโขง: 
Center for Research 
on Plurality in the 
Mekong Region 
(CERP) คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร           
ม.ขอนแกน 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

6 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา คณะบรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยราชสุดา และเปนผู
กลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัย
และบทความวิชาการในวารสาร
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

14 ธันวาคม 
2550 

วิทยาลัยราชสุดา        
ม.มหิดล 

7 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา
กองบรรณาธิการวารสารภาษา
และวัฒนธรรม 

17 ธันวาคม 
2550 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

8 ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี กรรมการสอบ Qualifying 
Examination ใหแก Mr.MD. 
Mokshed Ali  นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชาอายุร
ศาสตรเขตรอน (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะเวชศาสตร    
เขตรอน หัวขอเรื่อง "Appointing 
the Qualifying Examination 
Committee"  คําส่ัง The 
Faculty of Graduate 
Studies, Mahidol University 
No. ™225/2007 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2550 

28 ธันวาคม 
2550 

คณะเวชศาสตรเขตรอน 
ม.มหิดล 

9 รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม กรรมการสอบ Qualifying 
Examination ใหแก 
Mr.MD.Mokshed Ali นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา
อายุรศาสตรเขตรอน (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะเวชศาสตรเขต- 
รอน  หัวขอเรื่อง "Appointing 
the Qualifying Examination 
Committee" 

28 ธันวาคม 
2550 

คณะเวชศาสตรเขตรอน    
ม.มหิดล 

10 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา กรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ชุดที่ 4 ประชุม
พิจารณาโครงการวิจัยทุกวันพุธ
ที่ 4 ของเดือน คําสั่งคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ 
80/2551 ลงวันที่ 17 มกราคม 
2551 

17 มกราคม 
2551 

คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

11 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา กรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
วิจัยประเภททุนนักวิจัยรุนใหม
และนักวิจัยรุนกลางของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 369/2551 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 

24 มกราคม 
2551 

ม.มหิดล 

12 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล คณะทํางานจัดเก็บขอมูลตาม
ตัวชี้วัด UNGASS 2008 

25 มกราคม 
2551 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

13 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เปนที่ปรึกษาการทําวิจัยเรื่อง 
"ระบบปลดถายกําลังพลของ
กองทัพไทย" ใหกับ
คณะทํางานพัฒนาระบบกําลัง
สํารองและกิจการสัสดี 
กองบัญชาการกองทัพบก 
จํานวน 1 คน 

7 – 8 
กุมภาพันธ 

2551 

กองบัญชาการ 
กองทัพบก 

14 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา กรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
และติดตามประเมินผลงานวิจัย
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก
เงินงบประมาณแผนดิน ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 627/2551  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 

8 กุมภาพันธ 
2551 

สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล 

15 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา กรรมการบรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยราชสุดา ประจําปที่ 4 
พุทธศักราช 2551 (ผูกลั่นกรอง
บทความวิจัย และวิชาการ) 
คําสั่ง วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 
19/2551 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 
2551 

8 กุมภาพันธ 
2551 

วิทยาลัยราชสุดา  
ม.มหิดล 

16 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เปนที่ปรึกษาโครงการดาน
เอดส ในการดําเนินการสุม
ตัวอยางขอมูลเชิงสํารวจ 
ประเมินรูปแบบการดําเนินงาน
โครงการ จังหวัดกาฬสินธุ  

13 
กุมภาพันธ 

2551 

จังหวัดกาฬสินธุ 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

17 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เปนที่ปรึกษาโครงการจัดทํา
มาตรฐานการจัดบริการแกเด็ก
ในสถาบัน ซึ่งสํานักบริการ
สวัสดิการสังคม ไดเดินทางไป
จัดเก็บขอมูลจากหนวยงานใน
จังหวัดเชียงใหม และลําปาง 

18 – 19  
กุมภาพันธ 

2551 

จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดลําปาง 

18 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
นางสาวนารีรัตน แกนทอง 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัย นเรศวร เรื่อง 
"การยายถิ่นออกไปทํางานนอก
ภูมิลําเนาของบัณฑิต   จบใหม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก" 

25 
กุมภาพันธ 

2551 

คณะสังคมศาสตร      
ม.นเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก 

19 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง ประชุมคณะกรรมการฝาย
สังคมศาสตรของคณะกรรมการ 
แหงชาติวาดวยการศึกษาฯ 
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
ครั้งที่ 1/2551 

25 
กุมภาพันธ 

2551 

กระทรวงศึกษาธิการ 

20 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง ผูทําหนาที่กํากับตัวชี้วัดและ
ทําหนาที่เปนเครือขาย และ
แจงผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

28 
กุมภาพันธ 

2551 

สภาคณาจารย 
ม.มหิดล 

21 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เปนที่ปรึกษาและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการดําเนินงาน
โครงการปรับกระบวนทัศน
เครือขายทันตแพทยเอกชน  

4 – 7 
มีนาคม 
2551 

โรงพยาบาล 
บํารุงราษฎร อินเตอร-
เนชั่นแนล กรุงเทพฯ 

22 รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย กรรมการสอบภาคนิพนธ   
พลตรีธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-
อลงกรณ ในพระบรมชาชูปถัมภ 
วิทยานิพนธเรื่อง 

8 เมษายน 
2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี 

 



รายงานประจําป 2551 

 

102 

 

ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

 ขอ 22....ตอ  "ปจจัยที่มีผลตอความสุขของ
นายทหารประทวน
กองทัพบก ในสวนกองทัพ
ภาคที่ 1 และหนวยข้ึนตรง" 
บทที่ 1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปภัมภ ที่ 103/2551 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2551 

  

23 ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ์ คณะผูประเมินวิทยานิพนธ ที่
เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัย
แหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ 
ประจําป 2551 สาขาสังคม
วิทยา ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 
2551 

9 เมษายน 
2551 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

24 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ประธานคณะผูประเมิน
วิทยานิพนธ ที่เสนอขอรับ
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : 
รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 
2551 สาขาสังคมวิทยา 

9 เมษายน 
2551 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

25 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล เสนอชื่อเปนกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

13 เมษายน 
2551 

บัณฑิตวิทยาลัย  
ม.มหิดล 

26 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
นางสาวญาณาธร เจียรรัตนกุล 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเพศ-
ศาสตร (สหสาขาวิชา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่อง "การตูนเกยเพ่ือผูหญิง
โดยผูหญิง" 

18 เมษายน 
2551 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป หนวยงาน / สถานที่ 

27 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ  
นายศิบดี นพประเสริฐ 
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หัวขอ "ความ
รวมมือระหวางประเทศใน
การแกไขปญหาการคามนุษย
ขามชาติในประเทศไทย 

29 เมษายน 
2551 

คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

28 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ของ
นางสาวเมธาวี นินนานนท 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตรและการพัฒนา 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง "ผูหญิงกับ
การสนับสนุนการเคลื่อนไหว 
ดานสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา
ผูหญิงที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ     
เข่ือนลําโคมใหญ 

8 
พฤษภาคม 

2551 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

29 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล เสนอชื่ออาจารยประจํา
ทํางานวิจัยดานการศึกษา  
กับสํานักงานรองอธิการบดี
ฝายการศึกษาและทรัพยากร
บุคคล และรวมสนับสนุนให
เกิดการวิจัยดานการศึกษาขึ้น
ในวงกวางในมหาวิทยาลัย 
มหิดล 

14 
พฤษภาคม 

2551 

ม.มหิดล 

30 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ
โครงการ วิจัยเรื่อง "ขบวนการ
สิทธิของชาวเพศที่แตกตางใน
บริบทประวัติศาสตร ยุโรป
สมัยใหม : กรณีศึกษาประเทศ
เนเธอรแลนด กับกฎหมายการ
แตงงานของเพศเดียวกัน" 

30 
พฤษภาคม 

2551 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
ม.สงขลานครินทร  
จังหวัดปตตานี 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน  เดือน  ป หนวยงาน / สถานที่ 

31 รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย กรรมการสอบขอเสนอวิทยานิพนธ 
นายวีระชัย ถาวรทนต นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาประชากรและการพัฒนา 
คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

3 กรกฏาคม
2551 

คณะสถิติประยุกต 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

32 ผศ.ดร.รศรินทร เกรย กรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ นายสมพล วันตะเมล 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร วิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หัวขอเรื่อง "แนว
ทางการปองกันการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลของ
เยาวชนระดับอุดมศึกษาตามแนว
ศึกษานิเวศวิทยา 

3 กรกฏาคม
2551 

วิทยาลัย
ประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

33 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง คณะทํางานดานการวิจัยและ
พัฒนาการทองเที่ยว คําสั่ง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2418/2551 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 

15 
กรกฏาคม

2551 

ม.มหิดล 

34 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ กรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ นางสาวลัดดา 
ไวยวรรณ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชา
สังคมศาสตรสุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศย 
1310/2551 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2551 

4 สิงหาคม 
2551 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ม.มหิดล 

35 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล เปนผูตอบแบบสอบถาม
โครงการศึกษาผลกระทบของ
การบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร
ยาโดยรัฐบาลไทย โดยสง
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 

7 สิงหาคม 
2551 

โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและ
นโยบายดานสุขภาพ 
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ลําดับที่ ช่ือ ช่ือเร่ือง วัน  เดือน  ป หนวยงาน / สถานที่ 

36 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

ผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษาและ
ใหขอเสนอแนะในการดําเนิน 
การวิจัยเรื่อง "ความเชื่อ แบบ
แผนการดื่มและปจจัยทํานาย
การดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ของเยาวชนไทย" และเรื่อง 
"ลําดับข้ันการสูบบุหรี่ของเด็ก
วัยรุนในเขตภาคตะวันออกของ
ไทย" 

3 กันยายน 
2551 

คณะพยาบาลศาสตร 
ม.บูรพา 

37 รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
โครงการ เรื่อง “ปจจัยที่มีผล
ตอการใชสารเสพติดของ
เยาวชนนอกระบบในโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี” หนังสือที่ 
อสต.266/2551 ลว.15 
กันยายน 2551 

15 กันยายน 
2551 

โครงการจัดการองค
ความรูเรื่องยาเสพติด 
(อสต.) 

38 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
นางสาวอรวรรณ นอยวัฒน 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา วิชาวิทยาศาสตร
การแพทย กลุมวิชาสุขภาพจิต
และพฤติกรรมศาสตร ในหัวขอ
เรื่อง "The Study of 
Depressive Symptoms and 
Health Risk Behaviors among 
Thai Female Adolescents.  

18 กันยายน 
2551 

คณะแพทยศาสตร  
ม.ธรรมศาสตร 

39 รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
โครงการ เรื่อง “การมีสวนรวม
ของชุมชนในการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติดใน
หมูบานชาง จังหวัดสุรินทร” 
หนังสือที่ อสต.288/2551  
ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 

25 กันยายน 
2551 

โครงการจัดการองค
ความรูเรื่องยาเสพติด 
(อสต.) 

40 รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา เปนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
"โครงการวิเคราะหพ้ืนที่ซึ่งมี
คดีลักทรัพยในปริมาณสูงใน
เขตกรุงเทพมหานคร" 

28-29 
กันยายน 

2551 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
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 5.  จัดการเย่ียมชมและดูงานดานการวิจัย การเรียนการสอน อบรมและการบริการ
แกสังคมจากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

5.1  การเย่ียมชมและดูงาน ฟงบรรยายพิเศษ ดานการวิจัย การเรียนการสอน 
อบรม และการบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานภายในประเทศ 

 

ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/
หนวยงาน 

กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

1. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

 

อาจารยและเจาหนาที่
จากกลุมวิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี  
นครลําปาง  

 

เพ่ือศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน 
ประสบการณและเรียนรู 
เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครลําปาง
กําลังดําเนินงานจัดต้ังศูนย
ศึกษาสุขภาพสตรี โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเปน
แหลงศึกษาปญหาสุขภาพ
สตรี และสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และ
เปนหองทดลองปฏิบัติการ
ของนักศึกษา และ
ใหบริการวิชาการแกสตรีใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ  

15 5 ตุลาคม 
2550/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 

2 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง  
และทีมผูบริหารของสถาบันฯ 

อธิการบดีและทีม
ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เยี่ยมชมและพบปะทีม
ผูบริหาร และบุคลากรของ
สถาบันฯ โดยทีมผูบริหาร
ของสถาบันฯ นําเสนอ
ประเด็นตางๆ : 
1.  แนะนําหนวยงาน 
2.  ขอบขายงานความเปน

เลิศของสถาบันฯ 
3.  แนวทางเพื่อไปสู

เปาหมาย ม. มหิดล จะ
เปน 1 ใน 100 ของ
มหาวิทยาลัยโลก 

4.  ตองการใหมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนดานตางๆ  

6 11 กุมภาพันธ 
2551/
สถาบันวิจัย 
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/
หนวยงาน 

กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

3 อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย - นพ.สมชาย ศรี-
เปล่ียนจันทร 

- นายพงษศักดิ์  
        สกุลทักษิณ  
- มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนานโยบาย 
(สวน.)  
 

เสวนาใตชายคาประชากร 
เรื่อง การศึกษาและพัฒนา
เครื่องมือคัดกรอง
ปรากฎการณ  ตีตราและ
เลือกปฏิบัติรวมทั้งถูก
กระทําความรุนแรงดวย
เหตุปจจัยดานเพศสภาวะ 
(Gender Based Violence) 
ศึกษาเฉพาะกลุม พนักงาน
บริการชาย (Male Sex 
Worker) และบุคคลขามเพศ 
(Transgender) ในจังหวัด
ชลบุรี 

2 20 กุมภาพันธ 
2551/
สถาบันวิจัย 
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 
 

 

4 รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
 

เลขานุการของคณะ
ตางๆ ในมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม: 
- คณะมนุษยศาสตร 
- คณะวิจิตรศิลป 
- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะสังคมศาสตร 
- คณะการสื่อสาร 

มวลชน 
- สถาบันวิจัยสังคม 
- สํานักสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  

เยี่ยมชมดูงาน และฟง
บรรยายดานการบริหาร
จัดการและการดําเนินงาน
เลขานุการสถาบันฯ  

7 18 มีนาคม 
2551/
สถาบันวิจัย 
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 

 

5 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 

นักวิชาการและ
นักวิจัยจากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน / 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
คุณภาพ (สวพ.) ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การบริหารโครงการวิจัย
ระดับหัวหนาโครงการรุนที่ 
10”  โดยหนึ่งในหัวขอการ
อบรมคือ การศึกษาดูงาน ณ 
หนวยงานดานการวิจยัและ
พัฒนาที่เปนเลิศ” 

55 19 มิถุนายน 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม 
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/
หนวยงาน 

กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

 ขอ 5.....ตอ  ซึ่งมาฟงการบรรยาย การ
บริหารโครงการวิจัยของ
สถาบันฯ โดยมีอาจารยของ
สถาบันฯ บรรยายในหัวขอ
ตางๆ ดังนี้ : 
-  ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 

กลาวตอนรับ และสรุป 
ประสบการณการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู       
“การบริหารโครงการวิจัย”  

-  รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ หัวขอ การบริหาร
โครงการระดับภูมิภาค 
“โครงการกาญจนบุรี”  

-  รศ.ดร.วาทิน ี บุญชะลักษี 
หัวขอ การบริหารโครงการ 
“การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี”  

-  ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ 
เลียวประไพ หัวขอ  
การบริหารโครงการ การ
เพ่ิมสมรรถภาพและ
ศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองในจังหวัดกาญจนบุรี” 

-  อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย  
หัวขอ การบริหารโครงการ 
“Adolescent Female 
Sexual Knowledge and 
Behaviour : From Peer 
Research to Peer 
Education to Education by 
Entertainment” 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/
หนวยงาน 

กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

6 รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 
 

บุคลากรของ
สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยสังคม จัดสัมมนา
บุคลากรประจําป 2552 และ
ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยสังคม 

35 26 กันยายน  
2551//สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม 
ม.มหิดล 

 
5.2 การเย่ียมชมและดูงาน ฟงบรรยายพิเศษ ดานการวิจัย การเรียนการสอน 

อบรม และการบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานตางประเทศ 
 

ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

1 ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล - Dr.Bruce Caldwell  
- Dr.Gordon Carmichael  
 
จาก National Centre for 

Epidemiology and 
Population Health, 
Australian National 
University, 
Australia 

พบปะพูดคุยเรื่องขอมูล
การตายจากทะเบียน
ราษฎรในประเทศไทย 

 

2 12 ตุลาคม 
2550/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 

- Dr. Mary Mcmally 
- Miss Sara Hitchman 
- Miss Tara Elton -     
     Marshall  
 

200 University Avenue 
West University of 
Waterloo Waterloo, 
Ontario N2L 3G1 
Canada 

เพ่ือเตรียมขอมูลอบรม  
ITC Data Training 

3 22, 26 
ตุลาคม 2550/ 
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 
 

2 รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี 

- Mr.Pete Driezen 
- Ms.Anne C.K. Quah 
 
200 University Avenue 

West University of 
Waterloo Waterloo, 
Ontario N2L 3G1 
Canada 

เปนวิทยากรในการ
อบรม ITC Data 
Training 

2 29-31 
ตุลาคม 
2550/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

3 รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 

- Mr.Wang Qian 
Deputy Director 

- Mr.Li Bohua  
Senior Researcher, 
Survey & Evaluation 
Department  

- Mr.Qi Jianan 
Asistant Researcher 
(statistics), Survey & 
Evaluation 
Department 

- Mr.Li Wei 
Computer Engineer, 
Data Network Center 

- Ms.Li Mei Staff 
member, Information  
Service Department 

- Ms. Ma Wei 
Program Officer, 
International 
Research 
and Liaison  
Department 

 

From China Population 
and Development 
ResearchCenter 
(CPDRC) 

ศึกษาดูงานโครงการ
กาญจนบุรี การเฝาระวัง
ประชากรเพื่อการ
ศึกษาวิจัย และวิเคราะห 
ขอมูล 

6 - 5, 6 , 9 
พฤศจิกายน 
2550/
สถาบันฯ 

 

- 7,8  
พฤศจิกายน 
2550/ศูนย 
ปฏิบัติการ
วิจัยโครงการ
กาญจนบุรี 
สถาบันวิจัย
ประชากร 
และสังคม 
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

4 คณะทํางานโครงการจัดต้ัง
หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
สาขาประชากรและสังคม
ผูสูงอายุ 
ที่ปรึกษา: 
- รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะ-จิตรา 
- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 

จํารัสฤทธิรงค 
- รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-

แอ็ตติกจ 
- รศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
 
คณะทํางาน: 
- ผศ.ดร.รศรินทร เกรย  
- รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
- รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี 
- ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
- น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย 
- น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 

คณะจาก Miami University 
-  Prof.Suzanne 

R.Runkel : Director, 
Scripps Gerontoloty 
Center  

-  Prof.Lee Harrington : 
Chair, Department of 
Sociology & 
Gerontology  

-  Robert A.Applebaum : 
Director, the Ohio 
Long – Term Care 
Research Project 

-  Prof.Janardan Subedi 
: Professor of 
Sociology  

 

- ประชุมปรึกษาหารือ
ความกาวหนาในการ
จัดต้ังหลักสูตรปริญญา
โทนานาชาติสาขา
ประชากรและสังคม
ผูสูงอายุ  

- ดูงานดานการใหบริการ
และงานวิจัยดานผูสูงอายุ 
ณ ศูนยสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร 
เพ่ือผูสูงอายุ จังหวัด
ชลบุรี ของกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

- ดูงานดานนโยบายการ
ใหบริการผูสูงอายุของ
หนวยงานเอกชน  ณ 
โรงพยาบาลโกลเดนเยียส   

- ดูงานศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
วาสนเวศม   
จ.พระนครศรีอยุธยา ของ
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ  

-  ดูงานดานการพัฒนาและ
บริหารจัดการชุมชนเพ่ือ
ผูสูงอายุ ณ มูลนิธิพัฒนา
งานผูสูงอายุ และ Help 
Age International   
เชียงใหม 

4 7 – 11 
มกราคม 
2551/
สถาบันวิจัย
ประชากร
และสังคม 
ม.มหิดล 
 

5 ดร.เกรียงศักด์ิ โรจนคุรีเสถียร Associate Professor. 
Tom Evans  

Co-Director, 
Department of 
Geography Center for 
the Study of Institutions, 
Indiana University  

มาบรรยายเรื่อง 
“Exploring Dynamics of 
Reforesting Systems 
using Agent-based 
Models of Land Cover 
Change” 

1 11 มกราคม 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

6 อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 1) เสวนาใตชายคา
ประชากร เรื่อง 
Intergenerational 
Ambivalence in Aging 
Families 

27 กุมภาพันธ 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 

7 รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
 

 
 
 
 
Professor Dr.Berit 
Ingersoll-Dayton, School 
of Social Work, 
University of Michigan, 
U.S.A. / 

2) เปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธของ 
นักศึกษาปริญญาเอก : 
นายกิตติกา  ธนะกวาง 
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 

1 

28 กุมภาพันธ 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 

 

8 ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี คณาจารยจาก  Master 
Degree Programme in 
Health Promotion 
Diponegoro University, 
Semarang Indonesia :  
 

- Dr. Sahroh Shaluhiyah, 
MPH, Ph.D. 
Head of Study 
Programme 

- Dr. Antono Suryoputro, 
MPH Chair of 
Reproductive Health 
and HIV/AIDS study 

- Dr. Bagoes  Widjanarko 
MPH Executive 
Secretary  

 

รวมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิจัย
ประชากรและอนามัย
เจริญพันธุ (นานาชาติ) 
เก่ียวกับการหาแนวทาง
พัฒนา ความรวมมือ
ทางวิชาระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ Diponegoro 
University, Semarang 
Indonesia 
 

3 25 มีนาคม 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

9 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

Mr.Yuta  Abe , 
นักศึกษาปริญญาเอกจาก 
NIHON University 

มาปฎิบัติงาน
ภาคสนามการวิจัยเรื่อง 
“Creation of Bitateral 
Cooperation System 
on Extermination of 
Human Trafficking 
between Thailand and 
Japan” ซึ่งเปนการ
รวมมือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
และ Nihon University 

1 1 เมษายน 
2551 – 31 
มีนาคม 2552/
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 
 

10 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย   
น.ส. เสาวภาค สุขสินชัย  

Dr.Nguyen Thi Kim 
Chue,  Leader และทีม 
FILABAVI Demographic 
Surveillance Site Public 
Health Faculty, Hanoi 
Medical University, 
Hanoi, Vietnam 

มาศึกษาแลกเปลี่ยน 
Filabavi DSS /KDSS 
เกี่ยวกับโครงการ
กาญจนบุรี  

18 7 พฤษภาคม 
2551/  
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 
/ศูนยวิจัย
ประชากรและ
สังคม 
กาญจนบุรี 

11 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล Mr.Merrill  Smith 
ผูอํานวยการฝาย
วิเคราะหและวางแผน
กิจการตางประเทศ 
องคการยู เอส ซี อาร ไอ 
วอชิงตันดีซี 
สหรัฐอเมริกา 

เขาพบเพ่ือปรึกษา 
หารือและแลกเปลี่ยน
ในการดําเนินงาน
เพ่ือใหผูล้ีภัยไดมี
โอกาสไดรับสิทธิใน
การทํางานและมี
เสรีภาพในการเดินทาง 
อันเปนภารกิจหลัก
ขององคการยู เอส ซี 
อาร ไอ 

1 2 มิถุนายน 
2551/
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ม.
มหิดล 

12 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 

คณะจาก Ministry of 
Health and Population, 
Nepal :  
- Mr.Vinod Jnawali, 

Joint Secretary 

มาศึกษาดูงานดาน 
Population and 
Health Programs 
and Policies   

5 30 มิถุนายน – 
3 กรกฎาคม 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม     
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

 12 …..(ตอ) - Mr.Rabindra K.C. 
Statistical Officer 

- Mr.Jhabindra Prasad 
Pandey, 
Statistical Officer 

- Mr.Janak Raj Bhatta 
Section Officer 

- Mr.Misheshor Prasad 
Dhakal, 
Section Officer 

   

13 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
นางสมปรารถนา  นามขาน 

Instructors and Students 
of Southeast Asian 
Frontiers  
 

ดวยคณะเอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ออสเตรเลีย กําลังจะเปด
สอนวิชาใหมที่มีช่ือวา 
Southeast Asian 
Frontiers:  Thailand 
 and Burma/Myanmar 
 ในระหวางวันที่ 30 
มิถุนายน - 27กรกฎาคม 
 2551และคณะเอเชีย
ศึกษา จึงไดเรียนเชิญ
ผูอํานวยการสถาบันฯ 
เพ่ือมาแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในฐานะศิษยเกา
ของมหาวิทยาลัย
แหงชาติออสเตรเลีย   
คนหนึ่งที่เปนผูบริหาร
ระดับสูงของม. มหิดล
และเปนผูเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ใน
บริเวณชายแดนไทย-พมา 
มารวมพบปะกับอาจารย
ผูสอนวิชาดังกลาวนี้ 
 

20 22 กรกฎาคม 
2551 /สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม 
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

14 ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 
น.ส.ลักษณา  นิลอุบล 

คณาจารย และนักศึกษา
หลักสูตร Mater Degree 
Programme in Health 
Promotion Diponegoro 
University Semarang, 
Indonesia 
-  Dr.Sahroh 

Shaluhiyah, 
MPH,Ph.D., Head of 
Study Programme 

-  Dr.Antono Suryoputro, 
MPH, Chair of 
Reproductive Health 
and HIV/AIDS study 

-  Dr.Bagoes Widjanarko, 
MPH, Executive 
Secretary 

-  Students 16  

ดูงานดาน 
“Reproductive Health 
and HIV/AIDS 
Prevention Programe 
in Thailand” 

19 5-8 สิงหาคม 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม 
ม.มหิดล 

15 รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง Khun Jane Wilson   
Advisor GIPA, 
Gender& Human 
Rights, Regional 
Support Team Asia 
and the Pacific 

ปรึกษาหารือเพ่ือหา
แนวทางการทํางาน
วิจัยรวมกัน ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับเพศภาวะ 
(Gender) 

1 19 สิงหาคม 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

อาจารยผูรับผิดชอบ ผูมาเยี่ยม/หนวยงาน กิจกรรม จํานวน 
(คน) 

ระยะเวลา/
สถานที่ 

16 รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

คณะเจาหนาที่จาก Bureau 
of Finance and 
Economic Development, 
Ethiopia 

กองทุนประชากรแหง
สหประชาชาติประเทศ
เอธิโอเปย ไดขอความ
รวมมือจากกองอนามัย
การเจริญพันธุ กรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มาศึกษา
ดูงาน เรื่อง “การ
พัฒนาประชากรและ
อนามัยการเจริญพันธุ” 
และขอเขาเยี่ยมชม
สถาบันฯ โดยสนทนา
ในหัวขอตางๆ ดังนี้ .-   
- Planning for 
Population 
Programme 

-  Population Survey 
-  Evaluation and 

Monitoring 
Population 
Programme 

10 26 สิงหาคม 
2551 /สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 

17 รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 
เสาวภาค สุขสินชัย 
 

Dr. Christine Bishop 
Epidemiologist 
Health Information 
and Surveillance 
Specialist  
 

Ministry of Health 
and Medical 
Services 
Honiara 
Solomon Islands 

 

มาดูงานดาน Vital 
registration 

1 24 กันยายน 
2551/สถาบัน 
วิจัยประชากร
และสังคม  
ม.มหิดล 
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 6. การจัดประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

    6.1  การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

Dr.Laragh Gollogy,  
a seriior editor, Bulletin of the 
World Health Organization 

รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 

1 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Advice 
and tips on how to improve 
scientific writing and 
presentation” 

 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหคําแนะนํา 
และเทคนิคตางๆ ที่เปน
ประโยชนในดานการเขียนและ
นําเสนอบทความวิชาการ ใน
เวทีนานาชาติ  

คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
ม.มหิดล  
 

(40 คน) 

18 ตุลาคม 
2550 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ 
สรางเสริมสุขภาพ  
(สสส.)/สถาบันวิจัย 
ประชากรและสังคม 
ม.มหิดล 

รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

การจัดสัมมนาเสริมสรางเครือขาย
ทางวิชาการดานประชากรและ
สังคม 

2 

วัตถุประสงค : 
1.  เพ่ือเสริมสรางเครือขายทาง

วิชาการทางดานประชากรและ
สังคม รวมทั้งศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  

2.  เพ่ือใหศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 
คณาจารย นักวิจัย และ
นักวิชาการ ของสถาบันฯ ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณการทํางาน
รวมกัน  

3.  เพ่ือดํารงไวซึ่งความสัมพันธอัน
ดีระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน 
คณาจารย นักวิจัย และ
นักวิชาการ ของสถาบันฯ / 

คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ 
ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ม.มหิดล 

(200 คน) 

22 
พฤศจิกายน 

2550 
 

จากเงินรายไดของ
สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
ประจําป พ.ศ.2551/ 
โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร 
เขตรองเมือง 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร
แหงชาติ 

3 

วัตถุประสงค : 
1.  เพ่ือสงเสริม และเผยแพรความ

เจริญกาวหนาในวิชาการ
ประชากรศาสตร โดยรวมมือกับ
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
ในรูปของการวิจัยที่สมาชิกของ
สมาคมมีสวนรวม 

2.  เพ่ือเสนอแนวทางการวางแผน
และการพัฒนาประเทศโดย
สมาคมไดสนับสนุนใหมี
การศึกษาและวิจัยดานประชากร 
รวมทั้งการใชขอมูลที่มีอยูอยาง
กวางขวาง 

3. เพ่ือเปนศูนยกลางการติดตอ
ประสานงานในกิจกรรมทาง 
วิชาการระหวางผูที่อยูในสถาบัน
ทางวิชาการและหนวยงานตางๆ 
ในรูปของการสัมมนาการปรึกษา
ทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเสริมสรางความรวมมือใน
กลุมสมาชิก 

สมาชิกของสมาคมนักประชากร
ไทย และผูสนใจทางดานประชากร 
 

(200 คน) 

22-23  
พฤศจิกายน 

2550 
 

-  Population 
Council 

 -  UNFPA 
 -  คาลงทะเบียน

จากผูเขารวม
ประชุม/ 

โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร 
เขตรองเมือง 
กรุงเทพฯ  
 

รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 

การประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย
เบ้ืองตน เรื่อง “Disablility and 
Trafficking, Lobour, Migration 
and the Worst Forms of Child 
Labour”  

4 

วัตถุประสงค :  
1.  เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยเบื้องตน 
2.  แลกเปลี่ยนประสบการณและ

ขอคิดเห็นจากผลการวิจัย 
 

- สํานักคุมครองแรงงาน      
กรมสวัสดิการฯ  

- สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 
- World vision Foundation of 

Thailand   
- กลุมวิเทศสัมพันธ/กระทรวง
แรงงาน 

- สมาคมคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย 

- สมาคมคนพิการ จ.นนทบุรี 
- โรงเรียนอาชีวะมหาไถ ชลบุรี 
- สํานักตรวจและประเมินผล 
สป.พม. 

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ม.มหิดล 

- ILO/ UNESCO/ UNODC/ 
  /TACDB         (25 คน) 

29 
พฤศจิกายน 

2550 
 

International Labour 
Organisation (ILO)/ 
โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร 
เขตรองเมือง 



รายงานประจําป 2551 

 

119 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี 
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 
น.ส.จุฑากาญจน  อติธนานันท 
น.ส.ลักษณา นิลอุบล 
นางกรณิฐา ศริ 
นางสมปราถนา นามขาน 
น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 

การสัมมนาการเรียนการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 18 
“ยุทธศาสตรการสรางเสริมความ
กลมกลืนงานบัณฑิตศึกษาของ
สถาบัน” 

5 

วัตถุประสงค :  
1.  เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการ

เรียนการสอน และการบริหารงาน
หลักสูตรฯ ใหมีศักยภาพมากขึ้น  

2. เพ่ือนําผลที่ไดจากการสัมมนาไป
ใชในการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน และการ
บริหารงานหลักสูตรฯ ตอไป 

3.  เพ่ือการพัฒนางานดานวิชาการ
ทั้งหมดของสถาบันฯ 

คณาจารย นักวิจัย และ
เจาหนาที่บัณฑิตศึกษาของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
(40 คน) 

20-21 
มีนาคม 
2551 

 

เงินรายไดของ
สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
ประจําปงบประมาณ  
2551/บานทิพย-  
สวนทอง รีสอรท  
อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทรธิรงค 

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 
รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Training 
on Demand of Data 
Information Use (DDIU) Tool: 
Pre-Workshop on Monitoring 
and Evaluation 2008” 

6 

วัตถุประสงค: 
เพ่ือใหคณาจารยและนักวิชาการ
ของสถาบันฯ ไดเรียนรูและเพ่ิม
ทักษะการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเนื้อหาของแนวคิด 
ทฤษฎี และการปฏิบัติของ
หลักสูตร Monitoring and 
Evaluation อยางตอเนื่อง” 

คณาจารยของสถาบันฯ : 
-  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  

จํารัสฤทธิรงค 
-  รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
-  รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
-  รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
-  รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
-  รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
-   รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 
-  รศ.ดร.ฟลิปส  เกสต 
-  ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
-  ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
-  ดร.เกรียงศักดิ์  โรจนคุรีเสถียร 
-  อ.ยุพิน วรสิริอมร 
 

(12 คน) 

12-14 
พฤษภาคม 

2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม / 
โรงแรมระยอง 
รีสอรท 
จังหวัดระยอง 

ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัส- 
ฤทรธิรงค 

รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาระบบขอมูล
สาธารณสุขเพ่ือการตัดสินใจ : 
การวิจัยและพัฒนา” 

7 

วัตถุประสงค : 
    เพ่ือพัฒนากิจกรรมรวมกัน

ระหวางสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
กับสํานักงานพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ เพ่ือใหเกิดเปน
เครือขายการพัฒนาระบบขอมูล
สาธารณสุขเพ่ือการตัดสินใจ 

คณาจารยของสถาบันฯ : 
-  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  

จํารัสฤทธิรงค 
-  รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
-  รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
-  รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
-  รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
-  รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
-  รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 
-  ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 
-  ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
-  ดร.เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร 
-  อ.ยุพิน วรสิริอมร 
-  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

 
(12 คน) 

16 
มิถุนายน 

2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
ม.มหิดล 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

การประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 4 
“ประชากรและสังคม 2551” 
เรื่อง มิติ “เพศ” ในประชากรและ
สังคม 

8 

วัตถุประสงค : 
1.  เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดรับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
เพศที่เปนปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอ
สถานการณปจจุบันเรื่องเพศทั้ง
ในมติทางประชากรศาสตรและ
สังคมศาสตร เพ่ือนําไปสู
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
นโยบายรัฐ แวดวงวิชาการที่
เกี่ยวของและสาธารณชนทั่วไป 

3.  เพ่ือสรางเครือขายการทํางาน
ดานประชากรและสังคมใน   
ระยะยาว 

ผูเขาประชุมจาก : 
-  องคกรทางดานปกครอง 

สาธารณสุข ทั้งของรัฐและ
เอกชน 

-  คณาจารย และนักวิชาการ
สถาบันการศึกษาตางๆ  

-  ผูทรงคุณวุฒิและผูสนใจทั่วไป 
 
 

(538 คน) 

1 
กรกฎาคม 

2551 

- เงินรายไดของ
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ประจําป
งบประมาณ 2551 

- คาลงทะเบียนเขา
ประชุมฯ/โรงแรม 
รอยัลริเวอร 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 
น.ส.ลักษณา  นิลอุบล 

การประชุมเสนอผลงาน  2nd 
International Conference on 
Reproductive Health and Social 
Sciences Research 

9 

วัตถุประสงค :  
1.  เพ่ือเปนเวทีใหนักวิจัย นักวิชาการ

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการที่
มีมาตรฐานทางดานอนามัยเจริญ
พันธุและสังคมศาสตร  เพ่ือ
สําเร็จการศึกษาไดตามเกณฑมา
ตฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
(70 คน) 

8 สิงหาคม 
2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
และมูลนิธิพัฒนา 
การวิจัยประชากร
และสังคม ม. มหิดล/ 
โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

 2.  เพ่ือเปดโอกาสให นักวิจัย 
นักวิชาการ ไดมีการแลกเปลี่ยน
ผลและขอมูลของการวิจัย   

   

ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลบุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบันฯ 

วัตถุประสงค: 

10 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้ง
เปาหมายระยะเวลาที่ชัดเจน มี
ความเปนไปได เพ่ือระบบการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถาบันฯ ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันฯ และความกาวหนาใน
วิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 
อยางเหมาะสมตอไป 

บุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบันฯ 

 
(47 คน) 

20 
สิงหาคม 

2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
ม.มหิดล/โรงแรม
ศาลายาพาวิลเล่ียน 
ม.มหิดล 

 
  
 
 

 

6.2 การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 

การประชุมเรื่อง “Cross Site 
Capacity Building in 
Database Management for 
Health and Demographic 
Surveillance 

1 

วัตถุประสงค : เพ่ือสรางศักยภาพ
ในการจัดการระบบฐานขอมูล
เรื่องการจัดการฐานขอมูลการ
เฝาระวังทางประชากรและ
สุขภาพ ของ INDEPTH 
Network Sites  

-  นายเกรียงไกร นันทนิธิกร : 
คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 

-  รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

-  รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

-   Dr.Sanjay K. Juvekar : 
India 

-   Dr.Sikhakolli Srinivasa 
Suresh : India 

-   Mrs.Grandhi Asha Kiran : 
India 

23-25 
ตุลาคม 
2550 

 

INDEPTH 
Network Sites/ 
โรงแรมธารา 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูรับผิดชอบ/ 
ชื่อเรื่อง / วัตถุประสงค 

ผูเขารวมประชุม/ 
 จํานวน (คน) 

ระยะเวลา แหลงทุน/สถานที่ 

 ขอ 1.....ตอ -   Dr.Suparat 
Phuanukoonnon : Papua 
New Guinea 

-   Mr.Thomas Adiguma : 
Papua New Guinea 

-  Dr.Kwabena A. 
OwusuBoateng : Ghana 

(9 คน) 

  

รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 

การประชุม  Non Communicable  
Diseases Risk Factor Surveillance 

2 

วัตถุประสงค :  
finalize การเขียนบทความโดย
ใชขอมูลจากโครงการ Non 
Communicable Diseases Risk 
Factors และรวมกันหาแนวทาง
สําหรับการดําเนินการของเอ
เช่ียน NCD Working Group 
ตอไปในอนาคต 

ผูเขาอบรมจาก: 
-  India  
-  Vietnam  
-  Indonesia  
-  Bangladesh  
-  Thailand  

 
(9 คน) 

4-7 
สิงหาคม 

2551 

INDEPTH 
Network/ 
โรงแรม Novotel 
Lotus สุขุมวิท 33 

ดร.เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร 
น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย 

INDEPTH GIS-HDSS Workshop 

3 

OBJECTIVES : 
To develop and make use of 
Geographical Information 
System (GIS) in order to 
enhance and encourage a 
cross-site activity in GIS for 
INDEPTH Network by 
reviewing GIS work of 
INDEPTH sites and identify a 
cross-site activity in GIS for 
INDEPTH sites. 

ผูเขาอบรมจาก : 
-  Bangladesh  
-  Burkina Faso  
-  Ghana  
-  Guinea Bissau  
-  India  
-  South Africa  
-  Uganda  
-  Vietnam  
-  Thailand  
 

(11 คน) 

12-14 
สิงหาคม 

2551 
 

INDEPTH 
Network/ 
โรงแรม Ramada 
D’Ma Bangkok 
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  7. การเขารวมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 
 

7.1 การเขารวมประชุม สัมมนา  การเสนอผลงานวิจัย  ในประเทศของ
คณาจารยและขาราชการสถาบันฯ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

1  นางสุภาณี  ปล้ืมเจริญ 
นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
น.ส. จันทนี  ปณีตจิตต 

เขารวมรับฟงการบรรยายเพื่อ
รองรับการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 ตุลาคม 
2550 

สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

2  รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
นางสุภาณี  ปล้ืมเจริญ 
นางเอื้อมเดือน วิริยะมนตรี 
นางวริศรา  ไวว่ิงรบ 
นางสมปราถนา นามขาน 
นางยุวดี ชุนล้ิม 
น.ส. พอตา บุนยตีรณะ 
น.ส. พลอยชมพู สุคัสถิตย 
น.ส. จารุวรรณ จารุภูมิ 

เขารวมรับฟงการชี้แจง
โปรแกรม "ระบบสารสนเทศ
คณะ (Faculty Information 
System-FIS)" เพ่ือสนับสนุน
ระบบการพัฒนาคุณภาพ 

17 ตุลาคม 
2550 

สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

3  น.ส. พอตา  บุนยตีรณะ 
วาที่ ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทําแนวทาง/แผนการ
พัฒนาสังคมแหงความเทา
เทียมดวย ICT โครงการพัฒนา
สังคมแหงความเทาเทียมดวย 
ICT 

15 
พฤศจิกายน 

2550 
 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร/โรงแรมสวิส 
โฮเต็ล เลอ คองคอรด 
กรุงเทพฯ 

4   รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"โครงการศึกษาความเปนไปได
ในการขยายอายุที่เกิดสิทธิ : 
กรณีชราภาพ" 

20 
พฤศจิกายน 

2550 

กองวิจัยและพัฒนา 
สํานักงานประกันสังคม/
โรงแรมริชมอนด 
จังหวัดนนทบุรี 

5  รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง เขารวมฟงเวทีเสวนาสานพลัง
มหิดล "มองปจจุบัน... 
สรางสรรคอนาคต" 

22 ธันวาคม 
2550 

สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

 



รายงานประจําป 2551 

 

125 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

6  รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา 

เขารวมเวทีเสวนาสานพลัง
มหิดล "สานพลังมหิดล-คน
เมืองกาญจน รวมพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี    
เพ่ือภูมิพลังแผนดิน" 

25 - 26 
มกราคม 

2551 

โครงการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กาญจนบุรี/ม.มหิดล 
กาญจนบุรี 

7  รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เขารวมสัมมนาวิชาการเรื่อง 
"มิติความหลากหลายของ
สวัสดิการสังคมไทย" เนื่องใน
วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร ครบรอบ 54 ป  

25 มกราคม 
2551 

คณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร ม. ธรรมศาสตร/
ม.ธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร 

8  น.ส. พลอยชมพู สุคัสถิตย 
น.ส. ปาณฉัตร เสียงดัง 
นางสมปราถนา นามขาน 
นายสมชาย ทรัพยยอดแกว 
นางเอื้อมเดือน วิริยะมนตรี 
นางสุภาณี  ปล้ืมเจริญ 
นางจําเริญศรี เขียวแก 
นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
น.ส. เสาวภาค สุขสินชัย 

เขารวมงาน "Meet The 
President พบอธิการบดี เวที
สานสายใย" เปนการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับผูปฏิบัติงาน  
 

31 มกราคม 
2551 

งานประชาสัมพันธ 
กองกลาง ม. มหิดล/
สถาบันวิจัย 
ภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาชนบท  
ม.มหิดล 

9  นางสุภาณี ปล้ืมเจริญ 
นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 

เขารวมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
เครือขายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
- ครั้งที่ 2/2551 
 
- ครั้งที่ 3/2551 
 
- ครั้งที่ 4/2551 

 
 
 

1 กุมภาพันธ 
2551 

3 มีนาคม 
2551 

24 
กันยายน  

2551 

กองการเจาหนาที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล 
 
 
 

10  รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เขารวมสัมมนาผลงานวิจัย 
เรื่อง "การเสริมสรางทุนทาง
สังคม : บทบาทภาคีเครือขาย
เพ่ือการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชน"  

14 
กุมภาพันธ 

2551 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอายุ 
(สท.) และที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ม. มหิดล/ 
ตึกฝกอบรมศูนยพัฒนา
และอาชีพคนพิการแหง
เอเชียและแปซิฟค 
(APCD) บานราชวิถี 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

11  น.ส. สุภรต  จรัสสิทธิ์ รวมงานเปดตัว “รายงานสถิติ
จําแนกเพศของประเทศไทย 
ป 2551” 

6 มีนาคม 
2551 

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 
กรุงเทพฯ/โรงแรมอมารี 
วอเตอรเกท กรุงเทพฯ 

12  น.ส. พลอยชมพู สุคัสถิตย เขารวมเสวนาเรื่อง “การจัด
หลักสูตรนานาชาติ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยใหมีคุณภาพ” 

13 มีนาคม 
2551 

คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

13  วาที่ ร.ต. นิพนธ ดาราวุฒิ
มาประกรณ 

เขารวมสัมมนา “เครือขายจิต
รวมใจ สรางพลังไทสูเวที
เรียนรู” ในโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งองคกรเครือขาย 
เพ่ือผูบกพรองทางจิต 

16 มีนาคม 
2551 

สมาคมเพื่อผูบกพรอง
ทางจิต และองคกร
เครือขาย/โรงแรม
บางกอก 
กอลฟ สปา รีสอรท 
จังหวัดปทุมธานี 

14  นางเอื้อมเดือน  วิริยะมนตรี เขารวมสัมมนาเนื่องใน
สัปดาหสถาปนาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
“มหาวิทยาลัยกับอนาคต
สังคม : ยุทธศาสตรการวิจัย
สังคมในบริบทใหม” 

20 มีนาคม 
2551 

สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย/ 
 

15  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เขารวมสัมมนาเรื่อง “วช.: 
บูรณาการงานวิจัยดาน
การแพทยและสาธารณสุข” 

24 -25 
มีนาคม 
2551 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)/ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

16  ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย เขารวมสัมมนาพิเศษ 
“Mahidol Ranking and 
Branding Situation” 

4 เมษายน 
2551 

กองวิเทศสัมพันธ  
ม.มหิดล/อาคารเฉลิม
พระเกียรติ  
คณะวิทยาศาสตร  
ม.มหิดล 

17  รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
วาที่ ร.ต. นิพนธ ดาราวุฒิ

มาประกรณ 

เขารวมสัมมนา สสช.เชิงรุก 
ตอน: ผูสูงอายุ: มุมมอง/เสียง
สะทอนจากขอมูลสถิติ” 

4 เมษายน 
2551 

สํานักงานสถิติแหงชาติ/ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

18  รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุข
เกษม 
รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษ-

มหาเกตุ 

เขารวมเสวนาเรื่อง “มุมมอง
การพัฒนาจิตวิญญาณสูการ
สรางเสริมสุขภาวะที่ดี” 

11 เมษายน 
2551 

โครงการประเมินผล
แผนพัฒนาจิตเพ่ือ
สุขภาพ สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช/โรงแรม
รามา การเดนท 
กรุงเทพฯ 

19  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เขารวมเสวนาเครือขาย
จัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 
(1/2551) หัวขอ “การบริหาร
จัดการงานประจําสูงานวิจัย 
(Routine to Research) ใน
สถาบันอุดม ศึกษาอยางไรให
เกิดประสิทธิภาพ” 

18 – 19 
เมษายน 
2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมกับ สถาบันสงเสริม
การจัดการความรูเพ่ือ
สังคม (สคส.)  
ม.นเรศวร ม.สงขลา- 
นครินทร ม.ขอนแกน 
และม. มหาสารคาม/
โรงแรมรอแยลฮิลล 
รีสอรท นครนายก 

20  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 

เขารวมสัมมนาระดมสมอง
เรื่อง “กลยุทธการบริหาร
จัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล” 

1 
พฤษภาคม 

2551 
 

กองบริหารงานวิจัย  
ม.มหิดล/โรงแรมเดอะ
รอยัลเจมส นครปฐม 

21  รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

เขารวมสัมมนาทางวิชาการ
ระหวางไทย-อินเดีย “The 1st 
NRCT-ICSSR Joint 
Seminar on Sustainable 
Development” 

22-23 
พฤษภาคม 

2551 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสภา
วิจัยสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย-อินเดีย 
(Indian Council of 
Social Science 
Research- ICSSR) 
สาธารณรัฐอินเดีย/ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

22  รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เขารวมสัมมนาประชาพิจารณ
เรื่อง “โครงการนํารองศึกษา
ความเหมาะสมในการทํางาน
ของแรงงานหลังเกษียณอายุ” 

28 
พฤษภาคม 

2551 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รวมกับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
กลุมงานบูรณาการ
หลักประกันผูสูงอายุ 
(สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร)/ 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด 
กรุงเทพฯ 

23  รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

เขารวมการเสวนา เรื่องการ
สอนเพศศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของสังคม 

17 มิถุนายน 
2551 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข/หองประชุม 
กําธร สุวรรณกิจ 
 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

24  ผศ.ดร.รศรินทร เกรย เขารวมสัมมนา เรื่อง “การ
จัดการสุขภาพจิตในภาวะ
วิกฤติ : ระบบรองรับภัยพิบัติ” 

20 มิถุนายน 
2551 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)/ 
โรงแรมมารวย การเดน 
กรุงเทพฯ 

25  นายปญญา ชูเลิศ 
นายภูวไนย  พุมไทรทอง 

เขารวมสัมมนา เรื่อง “การ
จัดการสุขภาพจิตในภาวะ
วิกฤติ : ระบบรองรับภัยพิบัติ” 

20 มิถุนายน 
2551 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)/ 
โรงแรมมารวย การเดน 
กรุงเทพฯ 

26  นางเอมอร  สมิตสันต เขารวมสัมมนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ 
และเจาหนาที่สหกรณ ประจําป 
2551 เรื่อง “สานสัมพันธ
สรางสรรคเปนหนึ่งเดียว” 

28 – 29 
มิถุนายน 

2551 

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํากัด (สอ.มม.)/ชล
พฤกษ รีสอรท 
นครนายก 

27  นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน เขารวมรับฟงการบรรยาย 
เรื่อง “KM เติมเต็ม R2R: 
เสริมพลังภารกิจประจําสู 1 ใน 
100 มหาวิทยาลัยโลก” 

30 มิถุนายน 
2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
สํานักงานอธิการบดี  
ม.มหิดล/ 
สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน  
ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

28  รศ.ดร.วรชัย ทองไทย เขารวมสัมมนาสาธารณะ 
เรื่อง “การสรางอํานาจตอรอง
ภาคประชาชนเพื่อความเปน
ธรรมในการกระจายรายได” 

2 กรกฏาคม 
2551 

คณะทํางานการกระจาย
รายได สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ รวมกับคณะ
เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม/
โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 

29  รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
นางจําเริญศรี เขียวแก 
นางวริศรา  ไวว่ิงรบ 
นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
น.ส. พลอยชมพู สุคัสถิตย 
นางเอื้อมเดือน  วิริยะมนตรี 

เขารวมสัมมนา (ผูบันทึก
ขอมูล) เรื่อง “ผลสําเร็จการ
ดําเนินการในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศคณะ (Faculty 
Information System : FIS) 
ของคณะ/สถาบันฯ” 

4 กรกฏาคม 
2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  
ม.มหิดล/สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน ม.มหิดล 
 

30 น.ส. ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 
นางสาวพอตา  บุนยตีรณะ 

เขารวมสัมมนา (ผูดูแลระบบ
ระดับคณะ) เรื่อง “ผลสําเร็จ
การดําเนินการในโปรแกรม
ระบบสารสนเทศคณะ (Faculty 
Information System : FIS) 
ของคณะ/สถาบันฯ” 

4 กรกฏาคม 
2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  
ม.มหิดล/สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน ม.มหิดล 
 

31 นางสุภาณี ปล้ืมเจริญ เขารวมสัมมนา (ผูรับผิดชอบ
ระบบ) เรื่อง “ผลสําเร็จการ
ดําเนินการในโปรแกรมระบบ
สารสนเทศคณะ (Faculty 
Information System : FIS) 
ของคณะ/สถาบันฯ” 

4 กรกฏาคม 
2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  
ม.มหิดล/ 
สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน  
ม.มหิดล 

32 รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต เขารวมสัมมนาเครือขาย
งานวิจัยดานแรงงาน ในหัวขอ 
“เหลียวหลังผลงานวิจัยดาน
แรงงาน...แลหนาสูการ
นําไปใช” 

22 
กรกฏาคม 

2551 

กระทรวงแรงงาน/ 
โรงแรมปริ๊นสต้ัน  
พารค สวีท กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

33 รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมรับฟงการคืนขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพของ
เครือขายพยาบาลชุมชนภาค
กลาง เรื่อง “ระบบบริการและ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุที่
ปวยดวยโรคเรื้อรัง ตําบล- 
ดอนมโนรา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

29 
กรกฏาคม 

2551 

โครงการพัฒนาตนแบบ
การดําเนินงาน สราง
เสริมสุขภาพในบริบท
พยาบาล โดย ชมรม
พยาบาลชุมชนแหง
ประเทศไทย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.)/บานทิพยสวน
ทอง รีสอรท อําเภอบาง
คนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

34 ดร. เกรียงศักด์ิ โรจนคุรีเสถียร เขารวมสัมมนาวิชาการ วาระ
ครบรอบ 15 ป สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย ภายใตเรื่อง 
“ภาวะโลกรอนในบริบทของ
สังคมไทย” หองที่ 1 หัวขอ 
“ผลกระทบและการปรับตัว
ของประเทศไทย” และ หองที่ 
4 หัวขอ “R&D ชวยที...
ผลกระทบ/ปรับตัวไทยไมชัด” 

29 
กรกฏาคม 

2551 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
(สสท.)/อาคารอิมแพ็ค 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร 
เมืองทองธานี นนทบุรี 

35 นายธีระพงศ สันติภพ เขารวมสัมมนาวิชาการ วาระ
ครบรอบ 15 ป สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย ภายใตเรื่อง 
“ภาวะโลกรอนในบริบทของ
สังคมไทย” หองที่ 2 หัวขอ 
“ผลพวงการเจรจาโลกรอน...
โอกาสในวิกฤติ” และหองที่ 2 
หัวขอ “ทองถิ่นไทย...รวมใจ
พิทักษภูมิอากาศ” 

29 
กรกฏาคม 

2551 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
(สสท.)/อาคารอิมแพ็ค 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร 
เมืองทองธานี นนทบุรี 

36 นายประสงค  ธรรมบุตร เขารวมรับฟงบรรยายวิธีการ
ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศนใน
พ้ืนที่การศึกษามหาวิทยาลัย 
มหิดล 

29 
กรกฏาคม 

2551 

ศูนยศาลายา ม.มหิดล/
หองประชุมศูนย
นันทนาการและดนตรี 
ศูนยศาลายา ม.มหิดล 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

37 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เขารวมสัมมนากับ
คณะกรรมาธิการ  การ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี       
การสื่อสารและโทรคมนาคม 
วุฒิสภา เพ่ือระดมความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเรื่อง “มุมมอง
ตอวิทยุชุมชนหลังประกาศใช 
พ.ร.บ. ฉบับใหม” 

6 สิงหาคม 
2551 

คณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี
การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา/
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 
กรุงเทพฯ 
 

38 รศ.อรทัย  อาจอ่ํา เขารวมรับฟงการคืนขอมูล
การวิจัยสูชุมชนของเครือคาย
พยาบาลชุมชนภาคเหนือ
ตอนลาง เรื่อง “คุณภาพชีวิต
ของผูปวยระยะสุดทายใน
โครงการกัลยาณมิตร ในเขต
เทศบาลเมืองแมสอด อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก 

11 สิงหาคม 
2551 

โครงการพัฒนาตนแบบ
การดําเนินงาน สราง
เสริมสุขภาพในบริบท
พยาบาล (สสส.)/
โรงพยาบาลแมสอด 
อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก 
 

39 รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย เขารวมสัมมนาประชาพิจารณ 
เรื่อง “ผลกระทบการขยาย
อายุการทํางานภาคเอกชน” 

20 สิงหาคม 
2551 

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กลุมงานบุรณา
การหลักประกันผูสูงอายุ 
(สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร) รวมกับ
สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย/ 
โรงแรมดิเอมเมอรัลต 
กรุงเทพฯ 

40 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “Strategy Decode ครั้ง
ที่ 2” 

22 สิงหาคม 
2551 

กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล/
โรงแรมสามพราน      
โรสกาเดน ริเวอรไซด 
อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

41 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองแรงงานนอกระบบ 

22 สิงหาคม 
2551 

สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กระทรวง
แรงงาน/โรงแรมบางกอก 
พาเลซ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

42 รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต เขารวมศึกษาดูงานสํานักงาน
จัดการทรัพยสิน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

26 สิงหาคม 
2551 

กองคลัง  มหาวิทยาลัย 
มหิดล/สํานักงาน 
จัดการทรัพย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

43 รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร 
รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี 

เขารวมโครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตสําหรับสมาชิกผู
เกษียณอายุราชการ 

6 – 7 
กันยายน 

2551 

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํากัด/โรงแรมเมธาวลัย 
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

44 นางจําเริญศรี เขียวแก เขารวมฟงระบบงาน SAP 
เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให
มีประสิทธิภาพ 

15 
กันยายน 

2551 

กองคลัง งานพัสดุ          
ม.มหิดล/ 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ม.มหิดล 

45 รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ เขารวมสัมมนา “วันสันติภาพ
สากล” (International Day of 
Peace) มูลนิธิสหพันธ
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

18 
กันยายน 

2551 

มูลนิธิสหพันธสันติภาพ
สากล (ประเทศไทย)/ 
ศูนยการประชุมองคการ
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

46 ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย เขารวมสัมมนาเรื่อง 
“มหาวิทยาลัยกับการ
ขับเคลื่อนงานประจําสู
งานวิจัย (Routine to 
Research – R2R)” 

19 
กันยายน 

2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  
ม.มหิดล/หองประชุม
อเนกประสงค สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท  
ม.มหิดล 

47 รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ 
อ.ดร. สวชัย บุณยมานนท 

เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Panel Data Analysis” 

22 – 26 
กันยายน 

2551 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
รวมกับ สํานักงาน
โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNPD)/ 
ณ หองอบรม 2 ช้ัน 7 ตึก 
2 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ กิจกรรม วัน/ เดือน/ ป หนวยงาน / สถานที่ 

48 นายสมชาย  ทรัพยยอดแกว 
น.ส. ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 
นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
น.ส. จารุวรรณ จารุภูมิ 
น.ส. สุภรต  จรัสสิทธิ์ 

เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพงานและสรางโอกาส
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

29 
กันยายน 

2551 

กองการเจาหนาที่  
ม.มหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

49 นางวริศรา ไวว่ิงรบ เขารวมสัมมนาสงเสริมการ
ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 

29 - 30
กันยายน 

2551 

สมาคมสงเสริมการ
ประชุมนานาชาติไทย/ 
ณ เซ็นทาราแกรนด
แอนดบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอรแอท
เซ็นทรัลเวิลด 

 

 

7.2 การเขารวมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานวิจัย ในตางประเทศของ
คณาจารย และขาราชการสถาบันฯ 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน เดือน ป แหลงทุน 

1 รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา เขารวมในการประชุมเตรียมการ 
The 5th Prince Mahidol Award 
Conference Organizing 
Committee Meeting ระหวางวันที่ 
3-7 ตุลาคม 2550  ณ World Bank 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 

2 -8  
ตุลาคม 
2550 

ทุนกระทรวง
สาธารณสุข 

2 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา เขารวมประชุมเรื่อง "Meeting of 
the Specialist panels and the 
Scintific and Ethical Review 
Group" ในฐานะกรรมการ 
Scientific and Ethical Review 
Group (SERG) เพ่ือทําการ
ประเมินโครงการวิจัยดานอนามัย
เจริญพันธ ระหวางวันที่ 15-18 
ตุลาคม 2550 ณ กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

14 – 19 
ตุลาคม 
2550 

The World 
Health 
Organization 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน เดือน ป แหลงทุน 

3 รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี เขารวมประชุม 8th Asia Pacific 
Conference on Tobacco or 
Health ระหวางวันที่ 17-20 ตุลาคม 
2550 และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
"The Effect of New Health 
Warning Labels on Adult 
Smokers in Thailand: Results 
from ITC-SEA (Thailand) 
Surveys"  ไตหวัน 

15 – 21 
ตุลาคม 
2550 

สถาบันวิจัย
ประชากร 
และสังคม  
ม.มหิดล 

4 รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง ประชุม Asia-Pacific Networking 
Workshop และเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง "An Interaction Between 
Family Dynamics, Ways of Life 
and malaria infection among the 
Karen population: Evidence from 
the Kanchanaburi DSS, 
Thailand" ระหวางวันที่ 27-29 
ตุลาคม 2550 และเขารวมประชุม 
Forum 11, Global Halth ระหวาง
วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 
2550 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

26 ตุลาคม  - 
2

พฤศจิกายน 
2550 

The Wellcome 
Trust, U.K. 

5 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

ประชุม Asia-Pacific Networking 
Workshop ระหวางวันที่ 27-29 
ตุลาคม 2550 และเขารวมประชุม 
Forum 11, Global Halth ระหวาง
วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 
2550 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

26 ตุลาคม  - 
2

พฤศจิกายน 
2550 

The Wellcome 
Trust, U.K. 

6 ผศ.ดร.อารีย พรหมโม เขารวมประชุม 4th Asia Pacific 
Conference on Reproductive and 
Sexual Health และนําเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง "Condom use 
Among Female Sex Worker in 
Thailand" วันที่ 29-31 ตุลาคม 
2550 ณ เมือง Hyderabad , India 

28 ตุลาคม  - 
1 

พฤศจิกายน 
2550 

The India 
Consortium 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน เดือน ป แหลงทุน 

7 รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา เขารวมประชุม "SEAR 
Constituency Meeting" ระหวาง
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2550 
เมือง Bali อินโดนีเซีย 

29 ตุลาคม  - 
1 

พฤศจิกายน 
2550 

The World 
Health 
Organization 

8 ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

ไดรับเชิญจาก Asian Meta Centre 
For Population And Sustainable 
Development Analysis เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"Transnational Migration in SE 
Asia and the Health of Children 
Left Behind" ระหวางวันที่ 31 
ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2550 
ประเทศสิงคโปร 

30 ตุลาคม  - 
4

พฤศจิกายน 
2550 

The National 
University of 
Singapore 

9 รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา เขารวมประชุม 38th Union World 
Conference on Lung Health และ
เสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Lesson-
Learnt: Community Participation 
in Provision of TB Services and 
in Operational Research on TB-
HIV, Case of Village Health 
Volunteers in Thailand"ระหวาง
วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2550 ณ 
เมือง Cape Town, South Africa 

7 – 13  
พฤศจิกายน  

2550  

The Open 
Society 
Institute 

10 ผศ.ดร.อารีย พรหมโม เขารวมประชุมกับบุคลากรและ
นักศึกษา และเสนอผลงานวิจัย 
เรื่อง "A Social and Economic 
Profile of Thai Sex Workers"ใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ณ 
School of Social Sciences, 
Singapore Management 
University ประเทศสิงคโปร 

8 – 10  
พฤศจิกายน  

2550  

Singapore 
Management 
University 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน เดือน ป แหลงทุน 

11 รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา เขารวมประชุม "The Global 
Fund's Sixteenth Board meeting" 
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2550 
เมือง Kunming ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

10 – 14  
พฤศจิกายน  

2550  

สํานักงาน
บริหารโครงการ
กองทุนโลก  
กรมควบคุมโรค 
กระทรวง
สาธารณสุข 

12 รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา เขารวมประชุมเรื่อง "Country 
Experiences and Challenges for 
Primary Health Care" ในฐานะ 
The Team Residency วันที่ 17-22 
พฤศจิกายน 2550 เมือง Bellagio 
ประเทศอิตาลี 

16 – 23  
พฤศจิกายน  

2550  

The 
Rockefeller 
Foundation 

13 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"Scientific Writing Workshop" 
และเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
"Economic Assimilation Among 
Migrant Household in KDSS, 
Thailand: Does Village Context 
Matter?" วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 
2550 เมือง Legon ประเทศ Ghana 

18 – 24  
พฤศจิกายน  

2550  

The INDEPTH 
Network 

14 รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา เขารวมประชุม "9th Board 
meeting of the Health Metrics 
Network" วันที่ 5-7 ธันวาคม 2550 
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐ-
สวิส 

4 – 8 
 ธันวาคม 

2550 

The World 
Health 
Organization 

15 ผศ.ดร.อารีย พรหมโม ทํางานกับคณะนักวิจัยของ 
Maternal and Child Health, 
Ministry of Public Health, Lao 
PDR. เพ่ือปรับปรุงแกโครงรางวิจัย 
2 เรื่อง ไดแก (1) Reproductive 
Health Promotion for Young 
Migrants Factory Worker in four 
main districts in Vientiane 
Capital Lao และ 2) Unsafe 
Abortion in Lao-Hospital and 
Clinical Base Study  ณ  
Vientiane, Lao PDR. 

22  - 26 
ธันวาคม 

2550 

The World 
Health 
Organization 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน เดือน ป แหลงทุน 

16 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

เขารวมประชุม Cohort Studies: 
North-South Networking Meeting 
วันที่ 7-9 มกราคม 2551 เมือง 
Arusha สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  

6 – 10  
มกราคม  

2551 

The Wellcome 
Trust, U.K. 

17 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

ไดรับเชิญจาก Asian Meta Centre 
For Population And Sustainable 
Development Analysis เขารวม
ประชุมเรื่อง "Transnational 
Migration in SE Asia and the 
Health of Children Left Behind" 
วันที่ 11-14 มกราคม 2551  
ประเทศสิงคโปร  

10 – 15 
มกราคม  

2551 

The National 
University of 
Singapore 

18 ผศ.ดร.อารีย พรหมโม เขารวมประชุม "Gender, Sexuality 
and Vaginal Practices" และเสนอ
ผลงานวิจัยเรื่อง "Prevalence and 
Motivations of Vaginal Practices 
Among Thai Women" วันที่ 27 
มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ 2551 
เมือง Maputo, Mozambique 

26 มกราคม  
2551 - 2 
กุมภาพันธ  

2551 

The World 
Health 
Organization 

19 รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา เขารวมประชุม "Regional Seminar 
on Strengthening of International 
Health Coordination at Country 
Level" ในฐานะ Resources Person 
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ 2551 ณ กรุง
จาการตา ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

3 – 8 
 กุมภาพันธ  

2551 

The World 
Health 
Organization 

20 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง เขารวมประชุม "19th Board Meeting 
of the INDEPTH Network" ในฐานะ 
INDEPTH Network Board Member 
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2551 เมือง 
Accra, กานา 

3 – 7 
 กุมภาพันธ  

2551 

The INDEPTH 
Network 

21 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

เขารวมประชุม "Tenth Meeting of 
the Regional Advisory Panel for 
Asia and the Pacific" วันที่ 27-29 
กุมภาพันธ 2551 กัวลาลัมเปอร 
มาเลเซีย 

26 - 29 
กุมภาพันธ  

2551 

The World 
Health 
Organization 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน  เดือน  
ป 

แหลงทุน 

22 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
อาจารย ดร.อุมาภรณ         

ภัทรวาณิชย 

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
วิเคราะหขอมูล และเขียนบทความ
เก่ียวกับ "การยายถิ่นและสุขภาพของ
วัยทํางาน" รวมกับ Dr.Mark 
VanLandingham, Tulane University  
วันที่ 14-26 เมษายน 2551 เมือง 
New Orleans สหรัฐอเมริกา 

13 – 27 
เมษายน 
2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม  
ม. มหิดล 

23 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
        จํารัสฤทธิรงค 

เขารวมประชุม The 2nd External 
Evaluation Committee Meeting 
for the Academic Frontier project 
by the Nihon University 
Population Research Institute 
(NUPRI) วันที่   9-10 มิถุนายน 
2551 ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุน 

6 – 11 
เมษายน 
2551 

The Nihon 
University 
Population 
Research 
Institute 

24 รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา เขารวมประชุม The 1st SEA-
EU-NET WORKSHOP ON 
INFECTIOUS DISEASES  และ
เสนอบทความเรื่อง ‘Unrelenting 
Public and Social Issues of TB’
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 กรุง
มะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส 

6 – 9 
 กรกฎาคม 

2551 

SEA-EU-NET 
/European 
Commission 

เขารวมประชุม European 
Population Conference 2008 
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2551 กรุง 
Barcelona ราชอาณาจักรสเปน 
และเสนอผลงานวิจัยเรื่องตางๆ 
ดังนี้.- "Obesity: an Emerging 
health Issue in Kanchanaburi 
Demographic Surveillance 
System, Thailand" ประเภทปาก
เปลา ในกลุม "Risk Factors 
Diseases and Mortality"  

25 รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 

- "Economic Mobility of 
Migrants in Kanchanaburi DSS: 
A Preliminary Analysis" 
ประเภทปากเปลา ในกลุม 
"Educational Background and 
Economic Mobility of Migrants" 

7 – 14 
 กรกฎาคม 

2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม และ
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน  เดือน  
ป 

แหลงทุน 

 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง - Does Migration Lead to 
Improvement in Individual 
Human Capital? : A case of 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System (DDS), 
Thailand" ประเภทปากเปลา ใน
กลุม "Risk Factors Diseases 
and Mortality" 

7 – 14 
กรกฎาคม 

2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม และ
บัณฑิตวิทยาลัย 

26 นางวรรณี  หุตะแพทย 
นางสาวเสาวภาค  สุขสินชัย 

เขารวมประชุม "INDEPTH 
NETWORK HDSS 
Administrators Worshop      
วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2551 
เมือง Kalisizo สาธารณรัฐยูกันดา 

22 - 26
กรกฎาคม 

2551 

INDEPTH 
NETWORK 

27 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย เดินทางไปเขียนโครงรางการวิจัย 
เรื่อง "อนามัยเจริญพันธุ” รวมกับ 
INDEPTH Network วันที่ 3-10 
สิงหาคม 2551 เมือง Accra 
สาธารณรัฐกานา 

2 – 11 
สิงหาคม 

2551 

INDEPTH 
NETWORK 

28 ผศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"Longitudinal Data Analysis 
Workshop" วันที่ 21-29 สิงหาคม 
2551 เมืองโฮ สาธารณรัฐกานา 

19 - 30 
สิงหาคม 

2551 

INDEPTH 
NETWORK 

เขารวมประชุมเพ่ือพัฒนาโครง
ราง "ความรวมมือ เรื่อง 
"INDEPTH Data System and 
Strategic Award" วันที่ 27-28 
สิงหาคม 2551 University of 
Southampton สหราชอาณาจักร
อังกฤษ 

ทุน INDEPTH 
Network 

29 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 

เขารวมประชุมในโครงการ 
"Impacts of Migration on 
Elderly's Mental Health" รวมกับ 
King College วันที่ 29 สิงหาคม  
เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร
อังกฤษ 

26  
สิงหาคม  – 
3 กันยายน 

2551 

ทุน Wellcome 
Trust 
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ รายการ/ สถานที่ วัน  เดือน  
ป 

แหลงทุน 

30 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

เขารวมประชุมในโครงการ 
"Impacts of Migration on 
Elderly's Mental Health" รวมกับ 
King College วันที่ 30 สิงหาคม -
2 กันยายน 2551 เมืองลอนดอน 
สหราชอาณาจักร อังกฤษ 

30 สิงหาคม  
– 3 

กันยายน 
2551 

Wellcome 
Trust 

31 น.ส. พลอยชมพู สุคัสถิตย เขารวมประชุม "The 5th World 
Conference on the Promotion 
of Mental health" วันที่ 10-12 
กันยายน 2551 เมืองเมลเบิรน 
ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย 

9 – 13  
กันยายน 

2551 

สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 

32 ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 

เขารวมงาน "Study Thailand 
Education Fair 2008" ณ เมือง
กาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล วันที่ 19-20 
กันยายน 2551 

11 - 23 
กันยายน 

2551 

บัณฑิตวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม ม.มหิดล 

33 อ.ยุพิน  วรสิริอมร 
Special Associate Professor 

Dr.Rosalia Maria 
Emanuela Sciortino 

ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

เขารวมประชุม The 8th 
INDEPTH Network Annual 
General and scientific Meeting 
วันที่ 22-26 กันยายน 2551       
ณ เมือง Dar Es Salaam         
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

20 - 27 
กันยายน 

2551 

INDEPTH 
Network 

 
8. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร”  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ลําดับ
ท่ี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

1  550 3 ตุลาคม 
2550      

Prof. Dr. Barbara Entwisle, 
Professor of Sociology and 
Director of the Carolina 
Population Center, University of 
North Carolina at Chapel Hill, 
North Carolina, USA 

Putting People into Place 
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ลําดับ
ท่ี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

2  551 10 ตุลาคม 
2550      

Mr. Mohammad Raisul Haque 
 

Risk Perception: Protective 
Behavior among Young 
People in Kanchanaburi 
Province 

3  552 17 ตุลาคม 
2550      

Ms. Khaing Khaing Soe Impact of Migration on 
Subsequent Move: Event 
History Analysis from KDSS 
(2000-2004 

4  553 24 ตุลาคม 
2550      

Vasoontara Yiengprugsawan, 
Ph.,D. candidate, National 
Centre for Epidemiology and 
Population Health,  The 
Australian National University 

 

Measuring and Decomposing 
Inequalities in Health Status 
and Use of Health Services 
in Thailand (2001-2005) 

5  554 24 ตุลาคม 
2550      

Mrs. Qin Min Migration and Left-Behind 
Elderly Care in KDSS, Thailand 

6  555 31 ตุลาคม 
2550      

น.ส. เกษรา คนหาญ การตายของผูปวยในระบบเฝา
ระวังโรคเอดส: กรณี ศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร 

7  556 7 
พฤศจิกายน 

2550 

รศ.ดร. สุรียพร พันพ่ึง 
ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
น.ส. มาลี สันภูวรรณ 

Experiences from Kenya: The 
7th INDEPTH Annual General 
and Scientific Meeting and 
Game Drives at Masai Mara 

8 557 21
พฤศจิกายน 

2550 

Asst. Prof. Dr. Aree Prohmmo A Socio-economic Profile of 
Female Sex Workers in 
Thailand: Some Unexpected 
Findings 

9 558 28 
พฤศจิกายน 

2550 

รศ.ดร. วรชัย ทองไทย พุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตร   

10 559 3 ธันวาคม 
2550 

Assoc. Prof. Dr. Sam Winter, 
Division of Learning, 
Development and Diversity, 
Faculty of Education, 
University of  Hong Kong 

Transphobia: A Price Worth 
Paying for Gender Identity 
Disorder?” 
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ลําดับท่ี คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

11 560 12 ธันวาคม 
2550 

Dr. Hongxia Zhang Intended and Unintended 
Pregnancy:  Experiences 
from the Kanchanaburi 
Demographic Surveillance 
System, Thailand, 2000  to 
2004 

12 561 12 ธันวาคม 
2550 

Mrs. Saranya Sucharitakul and  Miss 
Wimontip Musikaphan 

Chocolate and the Versailles 

13 562 11 มกราคม 
2551 

Dr. Tom Evans, Associate Professor, 
Department of Geography and 
Co-Director, Center for the Study 
of Institutions, Population and 
Environmental Change, Indiana 
University 

Exploring Dynamics of 
Reforesting Systems Using 
Agent-Based Models of 
Land Cover Change 

14 563 16 มกราคม 
2551 

Dr. Andrea Whittaker 
Seanior Lecturer, Asia Institute, 
University of Melbourne, Australia 

The Quest for a Child: 
Methods and Preliminary 
Results of a Study on 
Reproductive Technologies 
in Thailand 

15 564 23 มกราคม 
2551 

Mr. Piyawat Ketwongsa,  
Ms. Nanchapat Phonchua,  
Ltc. Amornrat Bunnag,  
Ms. Chunjira Wichai,     
Ms. Rungthong Kramanon and  
Ms. Sutthida Chuanwan 

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

16 565 23 มกราคม 
2551 

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

17 566 13 
กุมภาพันธ 

2551 

Mr. Nyi Nyi Family Support and 
Migrant's Remittance 
Behaviour: Evidence from 
Nang Rong, Thailand 
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ลําดับ
ท่ี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

18 567 20  
กุมภาพันธ  

2551   

นายแพทยสมชาย ศรีเปล่ียนจันทร  
นายพงษศักดิ์ สกุลทักษิณ  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 

(สวน.) 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ
คัดกรองปรากฏการณการตี
ตราและเลือกปฏิบัติรวมทั้งถูก
กระทําความรุนแรงดวยเหตุ
ปจจัยดานเพศสภาวะ (Gender 
Based Violence) ศึกษาเฉพาะ
กลุม พนักงานบริการชาย 
(Male Sex Worker) และบุคคล
ขามเพศ (Transgender)  ใน
จังหวัดชลบุรี 

19 568 27  
กุมภาพันธ  

2551   

Dr. Berit Ingersoll-Dayton,  
Professor at School of Social Work, 

University of Michigan, USA 

Intergenerational 
Ambivalence in Aging 
Families  

20 569 3 มีนาคม 
2551 

Ms. Dusita Phuengsamran Analysis of the Thai 
Response to Sexually 
Transmitted Infections: 
Construction and Function 
of Stigma in STI – Service 
Provision and Utilization 

21 570 12  มีนาคม  
2551     

นายธีระ สินเดชารักษ ทุนทางสังคมในสังคมไทย 

22 571 19 มีนาคม 
2551    

รศ.ดร. วรชัย ทองไทย  
รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา 

เพศศึกษาที่ควรจะเปน  

23 572 26 มีนาคม 
2551    

Dr. Zahroh  Shaluhiyah 
Ms.  Dyn Anantalia  Widyatari  
Mrs.  Elisabet  Setya  Asih 

Widyastuti 

Sexuality  in Java The Impact 
of Internet’s Exposure to 
Adolescents’ Sexual 
Attitudes : A Study of Senior 
High  School Students in 
Semarang, Central Java 
Indonesia Personal and 
Social  Factors Influencing 
Adolescents Attitudes toward 
Premarital Sex: A Study in 
Brothel Areas Semarang 
Indonesia 
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ลําดับ
ท่ี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

24 573 31 มีนาคม 
2551    

C.M. Suchindran,  
Professor of Biostatistics, 
University of North Carolina at 
Chapel Hill  

Analysis of Recurrent 
Event Data 

25 574 2 เมษายน 
2551         

ศ.ดร. ปราโมทย ประสาทกุล  
น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน 

ศตวรรษิกชน – คนรอยป น้ี
นาสนใจนะ (จะ) 

26 575 9 เมษายน 
2551         

Mr. Thanate Kitisriworaphan Tragedy or Common of the 
Builders: Projection on 
Thai Construction Workers 
If Nanotechnology is 
Applied 

27 576 23 เมษายน 
2551         

John Knodel,  
Institute for Social Research,  
U-M 

Rural Parents with Urban 
Children: Assessing the 
Impact of Migration on 
Older-age Parents in 
Thailand 

28 577 24 เมษายน 
2551     

รศ.ดร. วรชัย ทองไทย  
น.ส. พอตา บุนยตีรนะ  
วาท่ี รต. เกียรติยม ขันตี 

“Open Source” หนทางสู
อิสรภาพ 

29 578 30 เมษายน 
2551    

รศ.ดร. จรรยา เศรษฐบุตร แมจา หนูมาจากไขของใคร?” 

30 579 14 พฤษภาคม 
2551    

Ms. Malee Sunpuwan Household Headship and 
Asset Accumulation: 
Evidence from the 
Kanchanaburi DSS, 
Thailand 

31 580 21พฤษภาคม 
2551    

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี   
น.ส. กาญจนา เทียนลาย   
น.ส.สุรีรัตน  ไชยสงคราม  
น.ส.อรพรรณ โพธิ์ออง 

ชะตากรรมดานสภาวะ
สุขภาพและพัฒนาการทาง
รางกายของเด็กกอน
ปฐมวัยในประเทศไทยเมื่อ
มารดามีระดับการศึกษาต่ํา
และอยูในสถานะหมาย 
หยา แยก : การวิเคราะห
ตามกรอบแนวคิดของ 
W.Henry Mosley และ 
Lincoln C.Chen   
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ลําดับท่ี คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

32 581 28 
พฤษภาคม 

2551     

นายธเนศ กิติศรีวรพันธ  
นายนพธาร โกลละสุต 

ธรรม (ชาติ) กับนาโน
เทคโนโลยี 

33 582 4 มิถุนายน 
2551 

Mr. Bhumisuk Khananurak Disparity of Health Care 
Utilization among Thai 
Elderly 

34 583 11 มิถุนายน 
2551 

Ms. Malee Sunpuwan Household Headship, 
Human Capital and Asset 
Accumulation: Evidence 
from a Longitudinal Study, 
Thailand 

35 584 18 มิถุนายน 
2551 

Professor Moshe Sherer,  
Bob Shapell School of Social 
Work, Tel Aviv University, 
Israel 

Comparative Analysis of 
Youth Dating Violence in 
Thailand and Israel. 
 

36 585 25 มิถุนายน 
2551     

นายณัฐวุฒิ จันทรอุน สวัสดิภาพหลังเกษียน 

37 586 2 กรกฎาคม 
2008      

ผศ.ดร. ปทมา  วาพัฒนวงศ 
ดร. อุทัยทิพย รักจรรยาบรรณ 
ศ.ดร. ปราโมทย ประสาทกุล 
รศ.พญ. เยาวรัตน ปรปกษขาม  
นพ. วิชัย เอกพลากร 

ความแตกตางของการตายใน
ผูสูงอายุไทย 
 

38 587 9 กรกฎาคม 
2008      

Dr. Simon Baker Creating an Interactive HIV 
and Health Sexuality 
Museum 

39 588 16 
กรกฎาคม 

2008      

นายมานพ อุทัยกรณ   
ผูจัดการฝายโครงการกลุมเพ่ือน
พนักงานบริการ (SWING) 

เอ็นจีโอกับงานวิจัย: จุดเช่ือม 
ตอสูความสําเร็จ 

40 589 23 
กรกฎาคม 

2008      

Mr. Teera Sindecharak How are the Future 
Securities of Thai 
Population? 
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ลําดับ
ท่ี 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

41 590 30 
กรกฎาคม 

2008      

Mr. Anusorn Unno, PhD candidate 
in anthropology at the University of 
Washington, USA   

We Love the Kiing”: 
Exceptional Sovereignties, 
Submissive Subjects, and 
Generative Agency in Islamic 
Southern Thailand (present 
in Thai) 

42 591 6 สิงหาคม 
2008        

ผศ.ดร. ปทมา  วาพัฒนวงศ 
ดร. อุทัยทิพย รักจรรยาบรรณ 
ศ.ดร. ปราโมทย ประสาทกุล 
รศ.พญ. เยาวรัตน ปรปกษขาม  
นพ. วิชัย เอกพลากร 

การตายในผูสูงอายุไทย  
ตอนที่ 2 

43 592 13 สิงหาคม 
2008        

Mohammad Raisul Haque, Md.   Condom Practices Among 
Youth with Different 
Characteristics for Purpose 
of Risk Prevention in 
KDSS, Thailand 

44 593 20 สิงหาคม 
2551   

นายมานพ อุทัยกรณ   
นายเดนชัย ศรีกรองทอง  
น.ส. ณัฐรินทร พาแสง  

กลุมเพ่ือนพนักงานบริการ (SWING) 

การเฝาระวังและดูแลสุขภาพ
ทางเพศดวยตัวเองในกลุม
พนักงานทางเพศชายใน
กรุงเทพมหานคร 

45 594 27 สิงหาคม 
2551     

นางเอมอร สมิตสันต  
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล  
วาท่ี ร.ต. นิพนธ ดาราวุฒิมาปกรณ 

มิตรสัมพันธวัฒนธรรมไทย 
ลาว เวียดนาม” กรุงเทพ-
มุกดาหาร-สะหวันเขต-เว-
ดานัง-ฮอยอัน 

46 595 September 
10, 2008     

Dr. Simon Baker Trying to Estimate the 
Number of Trafficked 
Victims in Phnom Penh -  A 
Work in Progress 

47 596 17 กันยายน 
2551     

น.ส. จงจิตต ฤทธิรงค Open Source” หนทางสู
อิสรภาพ ตอน The R Project 

48 597 24 กันยายน 
2551     

รศ.ดร. วรชัย ทองไทย ทฤษฎีสังคมศาสตรใน
พระไตรปฎก 
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 9. จัดนิทรรศการดานประชากรและสังคม  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

กิจกรรม วัน เดือน 
ป 

สถานที่ จํานวน 
คน 

1 จัดนิทรรศการ เนื่องในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "10 สถานการณเดนทางดาน
สุขภาพของป 2551"  

3 มีนาคม 
2551 

สํานักงาน
อธิการบดี 
ศาลายา 

2,000 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

นิทรรศการ การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 4 
"ประชากรและสังคม 2551" เรื่อง "มิติทางเพศ ใน
ประชากรและสังคม"  ประกอบดวยเรื่องตางๆ  ดังนี้ 

 - ความไมสมดุลของประชากรชายและหญิง 
ในประชากรไทย 

 - ผลการสํารวจพฤติกรรมทางเพศและความรู 
เรื่องโรคเอดสของประชากรไทย พ.ศ. 2549 

 - เซ็กสครั้งแรกของคนไทย...ตองการหรือถูกบังคับ     
คูนอนคือใคร และใชถุงยางหรือไม? 

 - ภาวะการมีบุตรยาก: ประเด็นสังคมที่มากกวา 
เรื่องเพศ 

 -  เพศสัมพันธหลังวัยเจรญิพันธุ: การเปลี่ยนแปลง 
ตามธรรมชาติหรือตามสังคม 

 - การควบคุมเรื่องเซ็กสกับ "เพศวิถี" ที่เปล่ียนไป 
 -  เพศศึกษาควรสอนอะไร 
 -   การเลี้ยงดูบุตรของพอแม: มิติของความแตกตางทาง

เพศ "เพศ" และ "เพศภาวะ" ของบุตร 
 -  เพศ เหลา และวัยเรียน: บทสังเคราะหองค 

ความรูจากงานวิจัยระดับมหภาคและจุลภาค 
และนัยยะที่ผูใหญควรเขาใจ 

 - รสนิยมทางเพศของวัยรุนไทยยุคไซเบอร 
 - เซ็กสกับสุขภาพทางเพศในพนักงานบริการหญิง      
 - เขาใจและเขาถึงโลกทัศนเพศวิถีของผูติดเชื้อ 

เอชไอวีดวยมุมมองเพศวิถี 

1 
กรกฎาคม 

2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงแรมรอยัล 
ริเวอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

538 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 จัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ "ประชากร
และสังคม 2551" 

10 
กรกฎาคม 

2551 

โรงแรม 
มิราเคิล แกรนด 

500 

4 จัดนิทรรศการ "มหิดลรักแม...รักษโลก" เรื่อง 
"สถานการณเด็กปฐมวัย" 

4 สิงหาคม 
2551 

สํานักงาน
อธิการบดี 

800 
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 10. เผยแพรความรูดานประชากรและสังคมทางสื่อมวลชน  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

บุคลากร ผลงานที่ไดทําการเผยแพร ประเภทของสื่อ
การเผยแพร 

วัน-เดือน-ป 
เวลา 

1 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล เปนวิทยากร เพ่ือรวมสนทนา
ในประเด็น "จินตนาการกับ
ความเปนไทย"   
โดยมี ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง  
และคุณสันติสุข มะโรงศรี  
เปนผูดําเนินรายการ 

โทรทัศน/             
สถานีโทรทัศน 
ASTV NEW1 
(บานเจาพระยา 
ถนนพระอาทิตย) 

6 กุมภาพันธ 
2551  
(19.30 น. - 
20.20 น.) 

2 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล ใหสัมภาษณในหัวเรื่อง  
"คนหาแผนดิน" 

โทรทัศน/             
สถานี THAI 
PBS                   

20 พฤษภาคม 
2551   
 (21.27 –  
21.30 น.) 

3 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล รายงานสุขภาพคนไทย 2551 
เกี่ยวกับประเด็น "โลกรอน
พิบัติภัยซ้ําซาก - โรคระบาด 
- 3 ป ขยะลนเมือง" 

หนังสือพิมพ/        
มติชน 

28 พฤษภาคม 
2551 

4 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ใหความคิดเห็นในหัวขอ 
"ผูชายต้ังทอง" 

หนังสือพิมพ/        
คมชัดลึก 

10 มิถุนายน 
2551 

5 ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล  
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ    
       จํารัสฤทธิรงค         
รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง         
รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  

ใหสัมภาษณในการจัดประชุม
วิชาการประจําป "ประชากร
และสังคม 2551" และไดชูมิติ
ทางเพศ ประเด็น "ไทยเจอ
วิกฤตไมสมดุลทางเพศ ผูหญิง
มากกวาชายเกือบลานคน" 

Website/             
มติชน 

19 มิถุนายน 
2551 

6 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ใหสัมภาษณถึงผลวิจัยของ
หญิงไทย 1 ใน 5 กับมีเซ็กส
ครั้งแรก ในการประชุม
วิชาการประจําป "ประชากร
และสังคม 2551"  

Website/               
kapook.com 

2 กรกฎาคม 
2551 

7 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

ไดนําเสนอผลงานวิชาการ ใน
การจัดประชุมวิชาการ
ประจําป "ประชากรและสังคม 
2551" เรื่อง "เซ็กซครั้งแรก
ของสังคมไทยตองการหรือ
ถูกบังคับ คูนอนคือใครและใช
ถุงยางหรือไม"  

หนังสือพิมพ/ 
ขาวสด                

8 กรกฎาคม 
2551 
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ลําดับ
ที่ 

บุคลากร ผลงานที่ไดทําการเผยแพร ประเภทของสื่อ
การเผยแพร 

วัน-เดือน-ป 
เวลา 

  และ "รสนิยมทางเพศของ
เด็กไทยยุคไซเบอร"  โดย
หนังสือพิมพขาวสดไดนํามา
จัดทําเปนบทความ "เซ็ก-มิติ 
'เพศ' คนไทยยุคไซเบอร 

  

8 รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต ใหสัมภาษณเรื่อง "รสนิยม
ทางเพศของเด็กไทยยุคไซ
เบอร" และหนังสือพิมพ
ประชาทรรศนไดนํามาเขียน
เปนบทความ "ทางออกเพศที่ 
3 บนโลกไซเบอรที่พ่ึงโจไทย
ผูนิยมรักเพศเดียวกัน" 

หนังสือพิมพ/ 
ประชาทรรศน        

9 กรกฎาคม 2551 

9 รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 
รศ.ดร.วรชัย  ทองไทย 

ใหสัมภาษณถึงผลงานทาง
วิชาการเรื่อง "รสนิยมทาง
เพศของเด็กไทยยุคไซเบอร" 
และ "เพศศึกษาควรสอน
อะไร" โดยหนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวันไดนํามาเขียน
เปนบทความ "SEX วัยรุนใน
โลกไซเบอร" 

หนังสือพิมพ/ 
ผูจัดการรายวัน       

16 กรกฎาคม 
2551 

10 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ           
จํารัสฤทธิรงค 

ใหสัมภาษณถึงบทความเรื่อง 
"เพศสัมพันธหลังวัยเจริญ
พันธุ: การเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติหรือตามสังคม" โดย
ผูจัดการออนไลน ไดนํามา
จัดทําเปนบทความลงใน 
website เรื่อง (เพศ) ของ
ผูใหญ ความจริงที่ตองเหลียว
มอง 

Website/              
ผูจัดการออนไลน 

3 กรกฎาคม 2551 
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 บทความตีพิมพในวารสาร 
 

1.  The Relevance of Longitudinal Research for Population and Health 

Bencha Yodummern-Attig, Philip Guest,   Varachai Thongthai, 
Sureeporn Punpueng, Chanya Setthaput, Aree Jampaklay,  

Rossarin Gray, Yupin Vorasiriamorn 
Longitudinal research is the term coined to differentiate the methodology and utility of this type of 

research with that of cross-sectional research. It is a necessary tool for studying social change and dynamic 
behavior due to its ability to track individuals over time to assess change. A prime principle of longitudinal 
studies is to link individual data across time. The need for and utility of longitudinal research are extremely 
relevant today.  
            The growing diversity of changes led by globalization, population trends and epidemiological 
transitions force researchers to better understand and grasp the nature and processes of change associated 
with social and behavioral dynamics.  

This paper synthesizes the ways in which longitudinal research has been a valuable tool for 
analyzing changing trends in population and health and the causal factors contributing to these changes, 
with special attention to its use in the Asia and Pacific Region. The discussion centers on three main 
aspects, beginning with an overview of longitudinal research, its development and changing needs, its 
distinctive features, and its relevance to population and health research.  
            The presentation continues with a review of the utility of longitudinal studies in population and 
health research, followed by an assessment of the prospects and challenges for longitudinal studies. 
 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.16(2): 1-34 
 

2.  The Place of Fertility Intentions: Analysis of Subsequent Childbearing Behavior                             
among Married Thai Women 

Hongxia Zhang,  Apichat Chamratritthirong, 
Iqbal Shah, Aree Jampaklay 

             This study examines the relationship between fertility intentions and subsequent childbearing using 
event history analysis (EHA). All married women who were born during 1955 to 1985 were followed from 
July 2001 to August 2004. Their pregnancy histories were recorded on a monthly basis during this period 
using Laing’s Calendar. A total of 1,912 women were included in the event history analysis. The results 
suggest that fertility intention and socio-demographic characteristics can predict subsequent fertility behavior. 
Intention to have additional children shortens the time until the subsequent birth occurred. About one fourth 
of the women took approximately two years from intention to have a child. It is also indicated that 
subsequent childbearing is more likely to occur among the women who are younger, who married late, who 
have fewer living children, and who are non-Thai. The analysis indicates that it is challenging to facilitate 
fertility intentions and thus more effort is needed to do so. 
 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.16(2): 51-72 

 

บทคัดยอ  
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3.  Obstetric Morbidity Care in Thailand: Do Communities Matter? 
 

Sharad Kumar Sharma and Panee Vong-Ek 
 

            Previous research on maternal health care has focused on individual-level factors, and the role of 
community-level factors in obtaining obstetric care has not received sufficient attention. This study 
addresses this gap by examining how community context is associated with obstetric morbidity care-seeking 
behavior among Thai women in the Kanchanaburi Demographic Surveillance System. Multi-level logistic 
regression models were fitted to examine the association. While percentage of not working, percentage of 
people with health insurance, percentage of people with education less than grade ten, and availability of 
school in the village were positive predictors of care-seeking behavior for morbidity during pregnancy, 
distance of village to the district center and availability of transportation facilities in the village were positive 
predictors and average household income in the village was a negative predictor of care-seeking behavior of 
morbidity during delivery or after delivery. Care-seeking behavior also varied across the villages. Preventive 
behavior and medical risk factors partially mediated the community effect on care-seeking behavior. 
However, community characteristics retained their important association with obstetric morbidity care. 
Community context should therefore not be overlooked while implementing maternal health interventions. 
 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.16(2): 95-120 
 
 

4.  Influence of Connectedness to Parents and Peers on Drug Use among Male Youth 

SawitriThayansin ,  Chai Podhisita  

Drug use, especially use of amphetamine, has been an increasing national problem in recent years 
despite much effort to control and suppress it. The main objective of this study was to understand the 
influence of parent and peer connectedness on drug use among male youth. 

This quantitative study employed Respondent Driven Sampling strategy to select male youth for 
interview. The sample consisted of 1,184 youth aged 15-24 years. Of all youth in the sample 70 percent 
were 15-19 years of age; about 54 percent were students and 63 percent had used some kind of illicit 
drugs.  
            Analysis shows that nearly half of the sample with drug experience used amphetamines at their 
first try. About three-fourths of the users began drug using before age 20 with an average age at first use of 
16.2. Logistic regression analysis revealed that youth who showed strong parent connectedness were less 
likely to use drugs, whereas those who showed strong peer connectedness were more likely to involve in 
drug use. The findings have significant policy implications. Successful programs for this purpose should 
enhance strong connectedness to parents while creating awareness of an undesirable aspect of peer 
influence among youth. 
 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.16(2): 121-142 
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5.  Child Mortality Inequality between Thais and Hilltribes in Thailand: Study from Population and 
Housing Census 2000 

 
Kwanchit Sasiwongsaroj ,  Chanya Sethaput ,  

 Patama Vapattanawong ,  Kathleen Ford  
 

This study is undertaken to explore levels and trends of under-five mortality rates (U5MR) at the 
national level among general Thais and 9 hilltribes as well as compare the rates across socioeconomic 
strata within and between ethnic groups by making use of information on the 2000 census. The Trussell 
version of the Brass indirect method was employed to estimate U5MR. The gap of mortality inequality was 
estimated by both absolute and relative difference.  

The findings indicated that U5MR in all hilltribes were comparatively higher than Thais over time. 
Yet, the mortality differentials between them tended to shrink eventually. The variations of U5MR among 
studied ethnic groups rely on their SES: Thais with a large proportion in high SES were more likely to enjoy 
low death rates than their counterparts. Further, inequalities in child mortality evidently found within ethnic 
group; the rates often fell in a continuous linear gradient from the lowest to the highest SES. The 
socioeconomic differences in child mortality were relatively large among hilltribes, but they were small 
among Thais.  

These mortality disparities between Thais and hilltribes require policy attention to reduce excess 
deaths by focusing on both social and economic disadvantages faced by hilltribe families. 
 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.16(2): 143-164 
 

6. Migrant Domestic Workers : From Burma to Thailand 

Awatsaya  Panam, Khaing Mar Kyaw Zaw,   
Therese  Caouette, Sureeporn  Punpuling 

 

Millions of people from Burma have migrated into neighboring countries over the past decade. 
Most have left their country in search of security and safety as a direct result of internal conflict and 
militarization, severe economic hardship and minority persecution. This exodus represents one of the largest 
migration flows in Southeast Asia. Fearing persecution, the vast majority of those migrating from Burma find 
themselves desperate to survive, obtaining work in underground and, often, illegal labor markets. The 
majority of those fleeing Burma migrate to neighboring Thailand, where an estimated two million people from 
Burma work in "3-D jobs" (dangerous, dirty and difficult). Although there is a growing awareness of their 
isolation and vulnerability to labor exploitation and violence, there is little data available documenting their 
reality. This results in the alienation of domestic workers and perpetuates the disregard for their labor and 
basic rights. This paper presents the findings of research proposed and implemented by members of the 
Shan Women's Action Network and the Karen Women's Organization regarding girls and women who have 
migrated from Burma into domestic work in Thailand. This paper focuses on the roots causes of migration 
from Burma to Thailand, the harsh conditions in which foreign domestic workers are employed and their 
inability to defend their most basic rights which is partly due to the language barrier while they are in 
Thailand. Foreign domestic workers interviewed in this study described that the major cause of migration 
were related to political and economic situations in Burma. The push-pull theory explains this migration 
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stream. The migrant domestic workers being expected to work on demand, without agreed upon 
responsibilities or a written contract delineating working hours, days off, salaries, sick leave, or care. 
Language plays an important role in relation to working conditions, salary as well as health accessibility. In 
the recommendations, roles of both Burma and Thaigovernments, in helping establish appropriate 
interventions to reduce the abuse, and exploitation of migrant domestic workers are stated. The strategy for 
organizing Thai language class for the migrant domestic worker is suggested in this study.  

 

Published in:  Transborder issued in the Greater Mekong Sub-region, January 2008 : 305-333 
 

7. Demo-Socioeconomic and Health Differential of Mortality among the Thai Elderly 
 

Patama Vapattanawong, Uthaithip Rakchanyaban, 
Pramote Prasartkul, Yawarat Porapakkham 

Wichai Aekplakorn 
 

This study was aimed at assessing the mortality differential according to demographic, socio-
economic and health status among the Thai elderly (aged 60 years and over) during the period 2004 and 
2006. The data used were from the National Health Examination Survey III, 2004 (NHES III) and death 
registry between 2004 and 2006. Area of residence, geographical area, marital status, education, household 
income, dependence on daily activities of living and cardiovascular risk factors were selected as demo-
socioeconomic and health status indicators. The standardized mortality ratio (SMR) was used to measure 
old-age mortality according to these indicators, disaggregated by sex. 

 

It was found that mortality differences existed in almost all demo-socioeconomic and health 
status indicators of the Thai elderly, except area of residence. Male and female elderly people who lived in 
northeastern and northern Thailand had higher mortality, while those who lived in the southern part of the 
country and Bangkok had lower mortality than those who lived in central region. Furthermore, the elderly 
who had always been married, widowed, divorced or separated had higher mortality than those who had 
always been single. The dependent elderly or those with cardiovascular (CV) risk factors had higher 
mortality than those who were not dependent or who did not have CV risk factors. These mortality 
differences could reflect health inequality among different groups of the Thai population. 

 

Published in:  Research System Journal Vol.2(2) : 293-304. 
 

8.  The Determinants of Happiness among Thai People: Some Evidence from Chai Nat and 
Kanchanaburi 

 

Rossarin Gray, Rungthon Kramanon, 
Sasinee Thapsuwan 

               This study examines the level of happiness of Thai Population in Chai Nat and Kanchanaburi 
provinces and its relationship to various determinants.  Economic status perspectives in terms of “objective” 
(income, debt burden) and “subjective” (a feeling of relative poverty to their neighbors) factors are used as 
happiness determinants.  The paper also examines the effects of non economic factors on happiness including 
formal education attainment, physical health and perceived quality of the areas in which people live.  Having 
analyzed these effects, it is found that despite their different geography, the findings of two provinces are 
similar.  While the effect of income on happiness is inconclusive, the most important predictor is a feeling of  
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being not poor compared to neighbors which is self interpreted as a feeling of contentment with what one 
has.  The policy of training one’s mind of contentment accompanying with working hard through fair and 
righteous means, which is a  Buddhist teaching of  Blessings of Life, should lead to real well-being and 
peace not only for Thailand but also other countries if adopted. 
 

Published:  Journal of Economic, Vol.26(2), June, 2008. 
 
 

9. The Relationship between Migration and Timing of Birth in Nang Rong, Thailand 
 

Sukanya Chongthawonsatid,  Pimonpan Isarabhakdi,  Aree Jampaklay,  
 Barbara Entwisle, Chirayath M. Suchindran 

 

This study examines differences in the timing of birth between migrants and non-migrants drawing 
on retrospective event history data. The analysis employs the Andersen and Gill, or AG model, for repeated 
events is a statistical model used to compute “Marital Duration-Specific Fertility Rate”. The total number of 
observations of married women is 10,944 person-years. The results show that after 21 years of marriage 
17% of migrants had never given birth, whereas at the same time only 11% of non-migrants had never 
given birth. Migrants have a smaller chance of giving birth than do non-migrants. The median time to a birth 
is 2.11 years for non-migrants and 2.77 years for migrants. In addition, the findings show that the likelihood 
of having a birth decreased by 21% for current migrants compared to non-migrants. The statistical model 
shows that education and occupation have powerful effects on fertility, controlling for other variables. This 
means that migration affects fertility through its relationship with education and occupation. Selectivity of 
migration explains the effects of migration on fertility. The results confirm the hypotheses of selectivity, 
disruption, and adaptation effects of migration on fertility. 

 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.17(1): 1-18 
 
 

10. A Gender Synthesis on NCD Risk Factors: Evidence from KDSS 
 

Amitha Sumanasekara,  Kusol Soonthondhada 
 

The objectives of the study were to identify risk factors for NCD according to socioeconomic 
conditions among male and female, and pattern of change during two periods. This study used data from 
year 2000 and 2004 from the Kanchanaburi Project. Data analysis both descriptive and analytical tools of 
logistic regression were used. 

Results revealed that smoking rate had increased among male adolescent from 19% to 23 % but 
not changed considerably in almost socioeconomic factors from 2000 to 2004. Smoking rate was very high 
among male and female who had low education, poor household and in upland stratum. Liquor consumption 
rate had increased particularly in male and female adult and in almost socioeconomic factors during these 
two years. Risky food habits were high among adolescents who were studying and in the poorest 
household. Overweight and obesity were high in adult female, urban/semi-urban stratum, rich household and 
housewives. Logistic regression analysis revealed odd ratio of two or more risk factors had highly significant 
among adult female with low education and in poor household of uplands strata. So introduction of area-
based or target-based prevention program integrated for all risk factors would be worthwhile for future 
reduction of NCD burden. 
 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.17(1): 19-42 
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11.  Differential Utilization of Health Care Services among Ethnic Grous on the Thailand-Myanmar 
Border: A Case Study of Kanchanaburi Province, Thailand 

 

Jian Hu,  Chai Podhisita  
 

            This cross-sectional study is based mainly on the 2000 dataset of the Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System (KDSS), with additional variables from the 2002 and 2004 datasets of the same project. 
The aim is to explore patterns of health care utilization among three ethnic groups on the Thailand-Myanmar 
border and to investigate the extent to which differences in reported use of health care related to different 
characteristics of each group. About 58 percent of ethnic Thai, 43 percent of the native-born and 28 percent 
of the foreign-born minority respondents reported that they had used service of the health care providers 
when they were ill in 2000. Results show that the foreign-born and native-born minority respondents were 
significantly less likely to use health care services than Thais after controlling for type of self-reported illness. 
Further analysis reveals that ethnic gap in utilization of health care services disappears if there is no 
difference in access to health insurance, religion, ability to speak Thai, source of health information, type of 
village, and availability of health and transportation facilities in the village. In short, this difference can be 
mitigated if access to health insurance, cultural and communication barriers, and community resources for 
health care are improved. 

 

Published in:  Journal of Population and Social, Vol.17(1): 115-134 
 

12.   Consistency between Socioeconomic Status Indices Constructed by Principal Component 
Analysis and Dihopit Model 

 

Patama Vapattanawong 
 

This study aimed to study the consistency of socioeconomic status (SES) constructed from the 
methods named ‘principal component analysis’ (PCA) and ‘dichotomous hierarchical ordered probit model’ 
(DiHOPIT model). The data used in this study were household assets from the Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System (KDSS) round 1 (N=11,138) and round 5 (N=11,478) and from the Survey of 
Population Change (SPC) 2005–2006 (N=80,072). The unit of analysis in this study was household. The 
consistency between these indices was tested by using correlation analysis. 

 

It was found that Pearson correlation of indices using KDSS round 1, round 5 and SPC were 
0.722 (p<.01), 0.668 (p<.01) and 0.684 (p<.01) respectively.  These findings showed acceptable level of 
correlation. The suggestion from this study is that the PCA is more appropriate technique than the DiHOPIT 
model for creating an index of SES from information of household assets.  
 

Published:  NIDA Development Journal, Vol.48(3) : 125-140 
 

13.  Land Use/Land Cover Change in Agricultural Villages of Northeastern Thailand 
 

Thanut Wongsaichue,Yothin Sawangdee,  
Ronald R. Rindfuss  

          

This study  investigated population and household influences on land use/land cover change 
(LU/LCC) in rural northeastern Thailand villages using remote sensing (satellite) data and social survey data from 
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the Nang Rong Projects database. The results show that out-migration events in households have positive 
relations to LU/LCC. When households are subject to out-migrations, their agricultural land parcels are more likely 
to result in changes in LULC. On the other hand, agricultural cultivations by households will reduce changes in 
LULC. There is less likely to be changes in LULC in households with a concentration of agricultural occupations 
than in households of non-agricultural occupations.    
 

Published:   Kasetsart Journal; Social Sciences, Vol.29: 93- 103  
 

14.   Mortality of Under Two Children in Thailand 
 

Patama Vapattanawong  
Child mortality is an important issue of developing countries. To reduce this mortality needs 

variety of measures. This study tried to explain what factors determined child mortality in Thailand, within the 
Mosley and Chen’s child survival analytical framework. The data used were from the Multiple Indicator 
Cluster Survey (MICS) in Thailand 2005 – 2006 which was conducted by the National Statistical Office. The 
studied samples were 3,365 women aged 15 – 49 years who had the youngest child aged less than 2 
years.  Fifteen demographic, socio-economic, and maternal and child determinants were analyzed. In 
bivariate analysis, it was found that only area of residence and birth weight variables significantly associated 
with under-two mortality (p<.05 and p<.001 respectively). Using logistic regression, it was found that after 
controlling other variables, these 2 variables were still significantly associated with under-two mortality. The 
probability of women living in non-municipal area with mortality of under-two youngest children was 47.3 
percent lower than those living in municipal area (p <.05). And the probability of having under-two mortality 
among children of women having less than 2,500 gram newborns was 2.7 times a higher than those who 
had 2,500 gram or more newborns (p<.01).   
 

Published:   Journal of Health Science, Vol.17(1) : 9-19 
 

15.   Family Relations and Health-Promoting Behavior among Older People in Nan Province 
 

Kattika  Thanakwang , Kusol  Soonthorndhada  
Objective: To examine the relationships by which family networks and support influence the 

health-promoting behaviors among the older persons. 
Material and Method: The present study was a cross-sectional survey of 469 elders aged 60 

years over living in a community in Nan Province. Samples were selected by multi-stage random sampling. 
Data were collected by interviewing from May to July 2007. A structural equation modeling (SEM) with the 
LISREL program version 8.72 was used for analysis after the effects of socio-demographic factors were 
controlled.   

Results: Family networks did not have direct influence on the elderly health-promoting behavior, 
but had indirect influence through support and sense of well-being.  Family support had a prominent 
influence on elderly sense of well-being, then facilitating health-promoting behavior, Elderly sense of well-
being had strong association with health-promoting behavior. 

Conclusion: Family support programs to facilitate the good interrelationship  
within the family should be encouraged and promoted to enhance elderly psychological well-

being and health-promoting behaviors subsequently.  
 

Published:   Journal of the Medical Associatin of Thailand Vol.91(7): 1102-1107 
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16.   Credit Rationing as Another Cause of Financial Crisis : Evidence from Thailand 
 

Pungpond  Rukumnuaykit 
 

 This paper examines the credit market to determine whether slow growth was caused by problems 
in credit markets as many scholars have suggested.  In particular, the question of how a rise in interest rated 
affects behaviors of the banks and the firms, and how and to what extent credit restriction affects sales and 
growth were investigated. The model developed in the paper suggests that when loan terms are not restricted, 
lenders will statistically discriminate against small firms.  In other words lenders will charge small firms higher 
interest rates.  When loan contract terms are restricted, lenders might ration buy not lending to small firms that 
have higher risks.  However, when interest rates are high, large firms might self-select out of the loan markets 
because they have other alternatives to cope with credit problem.  The analysis from Thai data during the 
financial crisis reveals that Thailand faced mid credit rationing problems before the crises.  The problem became 
stronger, but not severe, during the crises.  Trade credit-borrowing ratio and the results from our regression 
equation suggest that the self-selection problem was more pronounced during the crises.  However, even though 
problems of credit rationing and adverse selection did occur,  the importance of trade credits and borrowing on 
sales declined during the crises. 
 

Published:   NIDA Economic Review, Vol.2(2): 1-19 
 

17.  Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future 
 

Suwit Wibulpolprasert, Viroj Tangcharoensathien,  
Churnrurtai Kanchanachitra 

 

The year 2008 marks the 60th anniversary of the World Health Organization and the 30th 
anniversary of the Alma-Ata Declaration advocating primary health care as the main strategy for achieving 
health for all by the year 2000. At the turn of the century, it was clear that the health for all target was not 
fully achieved. Despite a 34% reduction in global infant death rates between 1975 to 1995, huge improve-
ments in immunization coverage for children less than one year old (from 20% to 80%) between 1980 and 
1990, and improvement in population access to safe water and sanitation, health for all fell short of resolving 
health inequities.1 New medicines and vaccines were developed, but prices were out of reach of poor 
countries and delivery systems were often inadequate. The HIV epidemic in the 1990s reversed 30 years of 
gains in life expectancy, particularly in sub-Saharan Africa. Global health inequities persist – infant mortality 
and skilled birth attendances vary with income quintiles. Catastrophic health-related expenditure and 
subsequent impoverishment show the failure of health financing policies to build safety nets for poor 
populations. There are many other examples of unacceptable and avoidable disparities, among and 
between countries, which will need to be overcome.2 Failing to achieve health for all is equated by some 
with the failure of primary health care itself.3 The concept itself, its remaining potential, and its vital roles4 
are all undermined by this simplistic equation. The principle of community participation and the use of 
appropriate technology have proved to be effective strategies in combating some diseases. For example, 
the eradication of guinea worm in African countries was accomplished without new drugs or vaccines, but 
through grassroots public health interventions on the modest budget of about US$ 225 million for a 20-year 
campaign.5 
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Constraints in health systems, especially in resource poor settings, often prevent lasting 
improvements in the health of the population. These constraints range from physical and financial barriers to 
services, to a persistent lack of appropriately skilled and motivated health workers resulting in poor quality of 
care, to weak planning and management, and deficits in inter-sectoral actions and partnerships.6 

To revitalize the functioning of primary health care in the context of globalization, there is a need to 
review past experiences and redefine future roles to meet the complexity of today’s health challenges. To 
contribute to this effort, the annual Prince Mahidol Award Conference (available at:  
http://www.pmaconference.org) will discuss the theme of “Three Decades of Primary Health Care: Reviewing 
the Past and Defining the Future”. The conference will be held from 30 January to 1 February 2008 in Bangkok, 
Thailand. 

The conference serves as a neutral and participatory global forum to discuss significant global 
health issues and is co-hosted by WHO, the World Bank and the Royal Thai Government. Interested 
partners can use this annual forum to debate specific global health agenda items, provided that they are 
open to different views and critiques. The organizing committee felt that it was essential to hold an annual 
conference in order to anticipate and respond to both rapidly emerging topics and the constant change in 
the global health agenda. 

This conference is the third in a series of primary health care conferences (Buenos Aires in 
August 2007, Beijing in November 2007, Bangkok in January 2008, and others planned in Africa and 
Kazakhstan) to commemorate the 30th anniversary of the Alma-Ata Declaration. 

 

The conference invites the international community; public health leaders, civil society, 
governments, private sector and academia, to contribute to the global debate on primary health care and 
discuss lessons learnt. We will measure its success by the degree of active participation and deliberations, 
frank assessment and evidence-based recommendations that it generates. This conference is expected to 
produce tangible recommendations on how primary health care should address current and emerging 
challenges in public health.  
 

Published:   Bulletin of the World Health Organization, 86 (1) : 3 
 

18.  Exposure to Secondhand Smoke in Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand 
 

Varachai Thongthai, Philip Gues 
Chanya Sethaput 

 

Using data from the Kanchanaburi demographic surveillance system in Thailand, this article 
document that tobacco smoke affects 60% of the population.  The main effect is through exposure to 
secondhand smoke.  More than half of men are smokers compared with only one tenth of women.  Most 
men tend to start smoking during their teenage years, whereas the majority of women start at later ages.  
The majority of households are exposed to secondhand smoke.  The highest level of exposure is in rural 
areas.  Smokers are most likely to be male and older, but those exposed to secondhand smoke tend to be 
female and younger.  Exposure to secondhand smoke is more likely to occur in households with lower 
socioeconomic status.  Logistic regression analysis supports two study hypotheses that children and women 
are the most affected by secondhand smoke, and household factors are the most important factors affecting 
the exposure to secondhand smoke. 
 

Published:   Asia-Pacific Journal of Public Healt, Vol.20 (1) : 25-35   
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19.  Migrant Seafarers and HIV Risk in Thai Communities 
 

Kathleen Ford , Aphichat Chamratrithirong 
 

Migrant workers, particularly seafarers, have been identified as a group at risk for HIV infection. 
Using an environmental model of health behavior, the objective of this study was to investigate the context 
and motivation for sexual risk taking among these men. Qualitative data were collected in focus groups and 
in–depth interviews on the organization of sex work in their communities, perceived vulnerability to HIV 
infection, pressure to visit sex workers, motivation for condom use, alcohol use, HIV testing and stigma. 
Although migrants do feel susceptible to HIV infection, peer pressure and alcohol use remain important 
factors in risky sexual behavior. Condoms were usually used with sex workers in brothels but irregularly 
used in other situations. Intervention programs for these men should include the development of peer 
education programs. These programs need to stress the importance of using condoms with all partners and 
awareness of the consequences of alcohol use. 
 

Published:   AIDS Education and Prevention, Vol.20(5) : 454-463   
 

20.  Inner Happiness among Thai Elderly 
 

Rossarin Soottipong Gray, Pungpond Rukumnuaykit, 
Sirinan Kittisuksathit, Varachai Thongthai 

 

This study, based on data collected in 2005 from Chai Nat province, examines the level of 
happiness of the Thai elderly population and its relationship to various external and internal factors. It was 
found that mean happiness was slightly above a feeling of "neutral." According to multiple regression 
analyses, external factors including economic hardship, living arrangements, functional ability, perceived 
social environment, and consumerism significantly influence the level of happiness. The strongest predictor 
of happiness is, however, the internal factor—that is, a feeling of relative poverty when compared to their 
neighbors. Controlling for demographic and all external factors, the respondents who do not feel poor show 
the highest level of happiness compared to those who feel as poor as or poorer than their neighbors. This is 
self-interpreted as a feeling of contentment with what one has, which has been influenced by Thai culture, 
which is pervaded by Buddhism. 
 

Published:   Journal of Cross Cultural Gerontology (2008) 23 : 211-224 
 

21.  Patterns of Smoking Among Adolescents in Malaysia and Thailand: 
Findings From the International Tobacco Control Southeast Asia Survey 

 

David Hammond, Foong Kin,  Aree Prohmmo, 
Nipapun Kungskulniti, Tan Y. Lian,Sharad K. Sharma, 
Buppha Sirirassamee, Ron Borland,Geoffrey T. Fong  

 

At present, 70% of the world's 1.1 billion smokers are in developing countries, with over 50% in Asia 
alone. The current study examined patterns of youth smoking in Thailand and Malaysia. Respondents were 2002 
youths between the ages of 13 and 17 from Thailand (n = 1000) and Malaysia (n = 1002). Respondents were 
selected using a multistage cluster sampling design and surveyed between January 2005 and March 2005. 
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Approximately 3% of youth between the ages of 13 and 17 were current smokers, with an additional 10% to 12% 
reporting experimental smoking. Males were between 7 and 15 times more likely to report smoking behavior than 
females. Less than 1% of females respondents in either country met the criteria for current smoking, and less 
than 5% met the criteria for experimental smoking. In contrast, more than 50% Thai males and approximately 
one-third of Malaysian males aged 17 met the criteria for either experimental or current smoking.  
 

Published:   Asia Pacific Journal of Public Health, Vol.20 (3) : 193-203 

 

22.   Elderly Women in Thailand: Roles and Position 
 

Amara Soonthorndhada, Rossarin Gray, 
Kusol Soonthorndhada, P.K.Viswanathan 

 

Due to the declines in fertility and mortality rates since the 1960s, the Thai population 
experienced population ageing rapidly. The proportion of population aged 60 and over increased from 4.8 in 
1960 to 9.5 in 2000, and is likely to reach 25 percent by 2040. Apparently, population aged 60 years and 
above represent about 10.5 per cent of the 64 million total population in Thailand. Thailand is expected to 
have the third position after China and Japan in terms of growth in elderly population in absolute terms.  

The data and analyses presented in this report draw primarily on the various surveys, viz., the 
Labour Force Surveys of 1997, 2000, 2003 and 2005; the 2005 Health and Welfare Survey; the 2002 
Survey of Elderly; and the 2002 Disability Survey. All these surveys are carried out by the National 
Statistical Office, and they are national representative surveys. Besides, the report also makes use of the 
findings as emerge from the research studies, series papers and official reports as already published.  

About living arrangement the analysis reveals that the incidence of ‘living alone’ is relatively high 
among the female elderly than their male counterparts. Proportion of elderly living with children in rural 
areas is lower than urban areas for both male and female elderly, which may be due to the rural-urban 
migration among young adults. The effects of disability among the older persons become important. By 
2015, Thailand may need 41,275 - 64,798 care givers for the disabled elderly, of which, 21,303 - 42,607 will 
serve the institutional care, while 19,972 - 22,191 will provide home care for the disabled elderly.  

There are gender differences among the elderly in terms of their work status, though no such 
differences observed between urban and rural areas. Most of male elderly were own account workers in 
both urban and rural areas, but the proportion was much higher in rural areas, followed by employees. 
Women elderly have been highly discriminated in private employment in terms of abysmally low wages in 
relation to their male counterparts. While the male elderly working in the private sector employment get 
monthly earnings in the range of 5000 – 8000 Baht, female elderly earn as low as 5000 Baht or below.  

 The HIV/AIDS epidemic has touched the lives of many people in Thailand especially in the 
north. The number of older persons assumes the role of caregivers and breadwinners to their children who 
are affected by the disease or to their grandchildren whose parents have died from HIV/AIDS.  

Thailand should improve or provide the elderly the ‘healthy environment’ where they can live 
happily. Individual characteristics particularly education, wealth and social networks play important roles to 
determine the disability reversion. 
 

Published:   The International Institute of Ageing United Nations (INIA), Melta, 2008 : 208-310 
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23.  Labor Migration And Change In Older People’s Living Arrangements:  The Case Of  Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System (KDSS), Thailand 

 

Min Qin, Sureeporn Punpuing 
Philip Guest, Pramote Prasartkul 

  

This study involves an investigation of changes in older people’s living arrangements in the 
context of a 4-round panel design from the Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS) 
Thailand. The Respondents were 2320 persons ages 60 and above, who were co-residing with family 
members in addition to, or other than, their spouse at the time of the first round of the census. Survival 
analysis is used to interpret the data. Results indicate that  labour migration plays an important role in 
changes in the living arrangements of older people. Migration increases the risk of  living alone. Other 
demographic and socio-economic factors of importance include the marital status of older people, economic 
security, household assets, household size, and household members living nearby. The paper concludes by 
discussing policy implications of the findings. Copyright 2008 John Wiley & Sons, Ltd.  
 

Published:   Population, Space and Place (2008) 14 : 419-432 
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งานบริหารทั่วไป 
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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 
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ศึกษา/หลักสูตร สถานศึกษา แหลงทุน 

1 นางสมปราถนา  นามขาน ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
ส่ิงแวดลอมศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Wellcome 
Trust, U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

2 นายสมชาย ทรัพยยอดแกว ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

The Wellcome 
Trust,  U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

3 นางวรรณี หุตะแพทย ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
ประชากรศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Wellcome 
Trust,  U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

4 นางประทีป นัยนา ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
ประชากรศึกษา 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

The Wellcome 
Trust,  U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

5 น.ส.จีระวรรณ หงษทอง ปริญญาโท 
สาขาวิชา 
สังคมศาสตร 
เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
กาญจนบุรี 

The Wellcome 
Trust,  U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

6 น.ส.วิภาพร  จารุเรืองไพศาล ปริญญาโท 
สาขาวิชา
สังคมศาสตรเพ่ือการ
พัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
กาญจนบุรี 

The Wellcome 
Trust,  U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 

7 นายภัทรพล  ลัดดากุล ปริญญาโท 
สาขาวิชา
สังคมศาสตรเพ่ือการ
พัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
กาญจนบุรี 

The Wellcome 
Trust,  U.K. /
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
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1.2  ขาราชการและลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ.2551 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล รายละเอียด 

1 นายสมเกียรติ  เขียวแก ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดานวิชาการดีเดน ระดับ
หนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2551 (กลุม 5 พนักงานมหาวิทยาลัย 
ดานบริหารงานทั่วไป) เม่ือ 14 พฤศจิกายน 2551 

2 น.ส. สุภรต  จรัสสิทธิ์ ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดานวิชาการดีเดน ระดับ
หนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2551 (กลุม 5 พนักงานมหาวิทยาลัย 
ดานวิชาการ)เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 

3 นายศิริศักดิ์ สันหพงศ ไดรับรางวัลลูกจางประจําเงินงบนอกงบประมาณ ระดับหนวยงาน 
ประจําป พ.ศ. 2551 (กลุม 4 ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ) 
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 

4 นายอรรถพร  จุลกนิษฐ ไดรับรางวัลลูกจางประจําเงินงบประมาณดีเดน ระดับหนวยงาน 
ประจําป พ.ศ. 2551 (กลุม 3 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ) เมื่อ 
14 พฤศจิกายน 2551 

5 นางอัธยา  นิซู ไดรับรางวัลขาราชการดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2551 
(กลุม 2 ขาราชการระดับ 1-5) 14 พฤศจิกายน 2551 

6 น.ส. พรทิพย  ภุมราพันธุ ไดรับรางวัลขาราชการดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2551 
(กลุม 1 ขาราชการระดับ 6-8) เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 

7 น.ส. ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ ไดรับรางวัลขาราชการดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2551 
(กลุม 1 ขาราชการระดับ 6-8) เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 

 

1.3  สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีเพิ่มพูนทักษะการทํางาน ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/ 
สถานที่ 

1 นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
วาที่ ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 

เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ดูแลรักษาระบบ Intra-Phone 

6 พฤศจิกายน 
2550 

สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 วาที่ ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี เขารวมอบรมสัมมนา
คอมพิวเตอร เทคโนโลยี 
Service-Oriented Architecture 
(SOA) The 11th National 
Computer Science and 
Engineering Conference 
(NCSEC 2007) 

19 
พฤศจิกายน 

2550 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม/
โรงแรมมิราเคิล       
แกรนด กรุงเทพฯ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/สถานที่ 

3 
 

นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
นางจําเริญศรี เขียวแก 

เขารวมอบรมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน กบข. ป 2550  
รุนที่ 2 

23 
พฤศจิกายน

2550 

กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ/
มหาวิทยาลัยสยาม 

4 นางสาวพอตา บุนยตีรณะ เขารวมอบรมการประยุกตใช
คอมพิวเตอร เรื่อง "การจัดทํา 
Web Dynamic ดวย Joomla 

13 – 14    
ธันวาคม 

2550 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

5 รศ.ดร.สุรียพร พันพ่ึง 
นางยุวดี ชุนล้ิม 
นางสุภาณี ปล้ืมเจริญ 
นางสาวพอตา  บุนยตีรณะ 

เขารวมอบรมการใชงานและ
ดูแลระบบ FIS สําหรับ Core 
Facilitator/ผูดูแลระบบ/
ผูรับผิดชอบระบบ FIS  

17 ธันวาคม 
2550 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
คณะแพทยศิริราช
พยาบาล ม. มหิดล 

6 นางเอื้อมเดือน  วิริยะมนตรี 
นางสาวณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 

เขารวมอบรมเพ่ือการบันทึก
ขอมูลในระดับคณะฯ และ 
Core Facilitator ครั้งที่ 2 

10 - 11 
มกราคม 

2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
คณะแพทยศิริราช
พยาบาล ม. มหิดล 

7 นางสาวพอตา บุนยตีรณะ เขารวมอบรมผูดูแลระบบใน
ระดับคณะฯ และ Core 
Facilitator ครั้งที่ 2 

10 - 11 
มกราคม 

2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
คณะแพทยศิริราช
พยาบาล ม. มหิดล 

8 นางจําเริญศรี เขียวแก 
นางเอมอร  สมิตสันต 
นางสาวจันทนี  ปณีตจิตต 

เขารวมอบรมแนวทางการเบิก
เงินสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

3 เมษายน 
2551 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล/
สํานักงานอธิการบดี 
ม. มหิดล 

9 นางสาวปาณฉัตร  เสียงดัง 
นางสาวพอตา บุนยตีรณะ 

เขารวมอบรมบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาเว็บไซต
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 
2551 จํานวน 150 คน 

14 – 15 
พฤษภาคม 

2551 

กองกลาง 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี       
ม. มหิดล 

10 รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมอบรม 1) Train Of the 
Trainer "เรื่องการจัดแยก
จัดเก็บสารเคมี และการจัดแยก
ประเภทของเสีย" และ 2) การ
เขียนโครงการการจัดระบบ
บริหารจัดการหองปฏิบัติการ
ปลอดภัย" 

15 - 16 
พฤษภาคม 

2551 

แผนงานเครือขาย
เภสัชศาสตรเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(คภ.สสส.)/คณะเภสัช
ศาสตร ม.ศรีนครินทร- 
วิโรฒ องครักษ 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/สถานที่ 

11 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง 
ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 

เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Authentic Leadership หลักสูตร 
"Core Competencies  
Course" ครั้งที่ 1 
           ครั้งที่ 2 

29 พฤษภาคม  
- 

1 มิถุนายน 
2551 และ 

3-6 กรกฏาคม 
2551 

โครงการศูนยจิตต
ปญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
ณ คําแสด ริเวอรแคว 
รีสอรท กาญจนบุรี 

12 รศ.ดร.สุรียพร  พันพ่ึง เขารวมอบรมหลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง (Advance 
Management Program) 

2 - 27 
มิถุนายน 

2551 

วิทยาลัยการจัดการ 
ม. มหิดล 

13 น.ส. จารุวรรณ  จารุภูมิ เขารวมอบรมหลักสูตร "การ
เตรียมความพรอมสูการเปน
ผูสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ" 

4 - 6 
มิถุนายน 

2551 

วิทยาลัยนานาชาติ  
ม.มหิดล 

14 น.ส. ปาณฉัตร เสียงดัง 
น.ส. พอตา บุนยตีรณะ 

เขารวมอบรมบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
มหิดล ประจําป 2551  
 

5 มิถุนายน 
2551 

กองกลาง ม.มหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม. มหิดล 

15 รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

เขารวมอบรมเรื่อง "จริยธรรม
การวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล" 

19 มิถุนายน 
2551 

งานจริยธรรมการวิจัย
ในคน กองบริหาร
งานวิจัย สํานักงาน
อธิการบดี ม.มหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

16 นางจําเริญศรี เขียวแก เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําตนทุนของ
มหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551      
กลุมที่ 2 ระดับปฏิบัติการ 

24 มิถุนายน 
2551 

งานงบประมาณ กอง
คลัง สํานักงาน
อธิการบดี ม.มหิดล/ 
สํานักงานอธิการบดี 
ช้ัน 5 ม.มหิดล 

17 ผศ.ดร.อารี จําปากลาย เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การจัดทําตนทนของ
มหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551      
กลุมที่ 1 ระดับนโยบาย 

27 มิถุนายน 
2551 

งานงบประมาณ กอง
คลัง สํานักงาน
อธิการบดี ม.มหิดล/ 
สํานักงานอธิการบดี 
ช้ัน 5 ม.มหิดล 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/สถานที่ 

18 น.ส. พอตา บุนยตีรณะ เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
เว็บไซตที่ทุกคนเขาถึง (Web 
Accessibility) 

30 - 31 
กรกฎาคม 

2551 

งานเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ 
วิทยาลัยราชสุดา/ 
หองปฏิบัติการ
ไมโครคอมพิวเตอร 
สํานักงานอธิการบดี 
ม.มหิดล 

19 ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
น.ส. ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 
นางเอื้อมเดือน  วิริยะมนตรี 

เขารับการอบรม เรื่อง "การ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3" 

14 – 15 
สิงหาคม 

2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ศาลายา 

20 วาที่ ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
FREE SOFTWARE หลักสูตร 
"Presentation Software for 
Multimedia Fiash 
Presentations" สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน 

23 สิงหาคม 
2551 

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

21 น.ส. สุภรต จรัสสิทธิ์ เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "How to write without 
plagiarism รุนที่ 1 

27 สิงหาคม 
2551 

กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล/ 
สํานักงานอธิการบดี 
ม.มหิดล 

22 นางสมปราถนา นามขาน เขารวมอบรมโครงการมหกรรม
วารสารและฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ฐานขอมูล 
"Journals@Ovid, MD 
Consult" และ ฐานขอมูล Web 
of Knowledge 

27  - 28 
สิงหาคม 

2551 

สํานักหอสมุด        
ม.มหิดล 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/สถานที่ 

23 นายสมเกียรติ เขียวแก เขาอบรมการปองกันอุบัติภัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

11 – 12 
กันยายน 

2551 

ศูนยศาลายา        
ม.มหิดล/ศูนย
นันทนาการและ
ดนตรี อาคาร
กิจกรรมกลาง       
ม.มหิดล 

24 รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขาอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
จัดการความรูในโครงการ
พัฒนาบทบาท สสจ.ฯ" 

11 – 13  
กันยายน 

2551 

แผนงานพัฒนา
บทบาทสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ในการสรางเสริม
สุขภาพระดับจังหวัด
แนวใหม/โรงแรม
เดอะริช นนทบุรี 

25 นายสมเกียรติ เขียวแก เขาอบรมดานการรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

18 - 19  
กันยายน 

2551 

ศูนยศาลายา        
ม.มหิดล/ 
ศูนยนันทนาการและ
ดนตรี อาคาร
กิจกรรมกลาง       
ม.มหิดล 

26 นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
น.ส. จารุวรรณ จารุภูมิ 
น.ส. ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ 
น.ส. สุภรต จรัสสิทธิ์ 
นายสมชาย ทรัพยยอดแกว 

เขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพงานและสรางโอกาส
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

29 
กันยายน 

2551 

กองการเจาหนาที่ 
ม.มหิดล/สถาบัน 
วิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา 
ชนบท ม.มหิดล/ 

  

1.4  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของสถาบันฯ เขารวมกิจกรรมกีฬาตาง  ๆ 
ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/สถานที่ 

1 นายมงคล โอรา เขารวมการแขงขันกีฬา
บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที 27 ชนิดกีฬา 
แบดมินตัน 

1- 9 
พฤษภาคม 

2551 

ม.นเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก (คําสั่ง   
ม.มหิดล ที่ 
1555/2551 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2551/ 
ม.นเรศวร พิษณุโลก 
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ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล กิจกรรม วันที่ จัดโดย/สถานที่ 

2 วาที่ ร.ต. นิพนธ ดาราวุฒิ
มาประกรณ 

เขารวมการแขงขันกีฬา
บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที 27 ชนิดกีฬา 
วอลเลยบอล 

1- 9 
พฤษภาคม 

2551 

ม.นเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก (คําสั่ง 
 ม.มหิดล ที่ 1555/2551 
ลงวันที่ 21 เมษายน 
2551/ ม.นเรศวร 
พิษณุโลก 

3 น.ส. พลอยชมพู สุคัสถิตย เขารวมการแขงขันกีฬา
บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที 27 ชนิดกีฬาเทนนิส 

1- 9 
พฤษภาคม 

2551 

ม.นเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก (คําสั่ง   
ม.มหิดล ที่ 1555/2551 
ลงวันที่ 21 เมษายน 
2551/ม.นเรศวร 
พิษณุโลก 
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 สรุปหนวยงานภายในและภายนอกประเทศที่มีความรวมมือกับสถาบันฯ 

องคกรระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
- สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส) 
- สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส) 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสนางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
- The Planned Parenthood Association of Thailand ( PPAT) 
- Population And Community Development Association  (PDA) 
- Thailand Business Coalition on AIDS (TBCA) 
- Thailand Development Research Institute  (TDRI) 
- CARE International (CARE) 
- Community Based Involvement in Rural Development  (CBIRD) 
- AIDS Control and Prevention/Family Health International  

(AIDSCAP/FHI) 
- Reproductive Health for Quality of Life Development 

Association of Thailand  (HAT) 
- Thai Association for Voluntary Sterilization  (TAVS) 
- Thai Population Association (TPA) 
- Office of the Population Technical Assistant Team (OPTA) 
 

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 

- IOM 
- 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 
   

 

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

- รัฐสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
 

 

- กระทรวงแรงงานฯ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรุงเทพมหานคร 
- มหาวิทยาลัยตางๆ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   
 

หนวยงานราชการไทย 

- Aalborg University 
- Africa Centre for Health and 
Population Studies 

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

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

- EWC 
- French National Demographic 
Institute 

- George Mason University 
- Hanoi Medical University 
- Harvard University 
- 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 

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

มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ 
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งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วางพานพุมถวายสักการะพระบรมรูป 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

2 มีนาคม 2551 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

ทําบุญตักบาตรอาหารแหง 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป ในการกอตั้งสถาบันฯ 

14 พฤศจิกายน 2550 

มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียน โรงเรียนตางๆ  
ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

จํานวน 7 โรงเรียน 210 ทุน 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป ในการกอตั้งสถาบันฯ  
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 สถาบันฯ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 
  

  1. โครงการดานวัฒนธรรมความเปนอยู 
1.1 จัดงานวันครบรอบสถาบันฯ เปนประจําทุกๆ ป ซ่ึงปน้ีครบรอบ 36 ป ในวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2550 เพื่อใหบุคลากรของสถาบันฯ ไดรวมทํากิจกรรมอันดีงาม เปนการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และทําประโยชนแกสังคม  โดยใชเงินรายไดของสถาบันฯ และรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ รวมทั้งยังเปนการสงเสริมวัฒนธรรมองคกรของสถาบันฯใหเขมแข็งอีกดวย 

1.2 บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ เขารวมวางพวงมาลา สักการะพระราชา
นุสาวรียเน่ืองในวันมหิดลทั้ง 3 แหง ไดแก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะสาธารณสุข
ศาสตร และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีตอปวงชนชาวไทย  ในวันที่ 24 กันยายน 2551 

1.3 จัดประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยประจําทุกป เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดับและนักศึกษาทุกหลักสูตรฯ  รวมงานประเพณีสงกรานต เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทย
และเปนการอนุรักษสืบทอดประเพณีสงกรานตใหคงไวอันวัฒนธรรมอันดีงาม โดยใชเงินโครงการ
กิจกรรมของสถาบันฯ 

1.4 บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ เขารวมกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับป
ใหม เปนการคงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม  เพื่อสรางความสัมพันธและเชื่อมความสามัคคีอันดี
ระหวาง คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ ในวันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2550 

1.5 มีการจัดงานมุทิตาจิต จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
1.5.1 บุคลากรและนักศึกษาเขารวมงานมุทิตาจิต ในวาระครบรอบ 72 ป 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ อดีตผูอํานวยคนแรก
ของสถาบันฯ เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีที่สรางคุณประโยชนให
สถาบันฯ รวมทั้งแสดงความเคารพรักของชาวสถาบันฯ ทุกคน และ
เปนการคงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม 

1.5.2 บุคลากร  นักศึกษา  และศิษย เกาเขารวมงานมุทิตาบุคลากรที่
เกษียณอายุ  บุคลากรที่เกษียณกอนกําหนด  และบุคลากรที่อายุครบ 
60 ป ในป พ.ศ.2551 เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงภาพความ
ทรงจํา ความทุมเท ความเสียสละในการทํางานเพื่อสถาบันฯ ตลอดมา
ของบุคลากรที่เกษียณอายุ และเปนการคงไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม 

1.6 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประชากรและสังคม ปการศึกษา 2551-2552 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551  และหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 10 
กันยายน 2551 เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบขอควรปฏิบัติระหวางชวงเวลาการศึกษา และไดเช่ือม
สัมพนัธระหวางคณาจารยและเจาหนาที่ทุกฝาย 
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1.7 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหมของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551  และหลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) ในวันที่ 22 
สิงหาคม 2551 เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่สําเร็จการศึกษา 

1.8 คณาจารย นักวิจัย เจาหนาที่ นักศึกษาของสถาบันฯ เขารวมพิธีถวายสัตย
ปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ หองประชุมช้ัน 1 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2550 

1.9  มีพิพิธภัณฑที่รวบรวมเอกสารขอมูลและสิ่งของตางๆ ที่แสดงถึงวิวัฒนาการ
ของสถาบันฯ 

 

2. โครงการดานสุขภาพ/สันทนาการ 
2.1  มีการจัดบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรเปนประจําทุกๆ ป เพื่อ

เปนการเสริมสรางสุขภาวะ  และสรางความตระหนักใหทุกคนใสใจในสุขภาพ ผลที่ไดจากการตรวจ
สุขภาพประจําป ทําใหบุคลากรของสถาบันฯ มีสุขภาพที่ดี และใสใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น 
อันมีผลตอประสิทธิภาพและความสุขในการทํางาน 

2.2 บุคลากรและนักศึกษาสถาบันฯ มีการออกกําลังกายตามสถานที่ๆ จัดไว เพื่อ
เปนการเสริมสรางสุขภาพ   และมีคณะอาสาทํางานจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพฯ เพ่ือเปนการสรางเสริม
สุขภาวะของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ โดยใชเงินรายไดของสถาบันฯ 

2.3 บุ คล ากรของสถาบั นฯ  เ ข า ร ว มกา รแข ง ขั น กีฬาบุ คล ากรภาย ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนประจําป 2551 ทําใหเกิดการเชื่อมความสามัคคีระหวางบุคลากรหนวยงานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย เกิดความรักความสามัคคีระหวาง
บุคลากรในแตละสาย เกิดความรักในการเลนกีฬา และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  มีภูมิตานทาน
โรคไดดีย่ิงขึ้น ย่ิงไปกวานั้นยังเกิดการทํางานเปนทีม/หมูคณะ และรูจักการรูแพ รูชนะ รูอภัยกันมาก
ย่ิงขึ้น 
  

3. โครงการดานสังคม 
3.1 นักศึกษาทุกหลักสูตรฯ จัดพิธีไหวครูเปนประจําทุกๆ ป โดยมีนักศึกษาทั้ง 3 

หลักสูตร และศิษยเกาเขารวมพิธี โดยมีผูแทนนักศึกษานําพานพุมดอกไมธูปเทียนมาคารวะ
คณาจารย  พิธีไหวครูน้ี เปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย และสานความรัก
ความผูกพันระหวางลูกศิษยกับอาจารย อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

3.2 มีการจัดงานคืนสูเหยาศิษยเกาสถาบันฯ “สังสรรคศิษยเกาสถาบันฯ ครั้งท่ี 2 : 
กลับมาเถิดวันวาน” เพื่อเปนการพบปะสังสรรคเช่ือมสัมพันธและขยายเครือขายซึ่งกันและกัน 
ระหวางบุคลากรสถาบันฯ ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ณ โรงแรมทวินทาวเวอร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 
พฤศจิกายน 2550 
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4. โครงการดานการทํางาน 
4.1 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 28 เพื่อเปนการเสริมสรางความ

สามัคคี และระดมสมองเพื่อพัฒนาการทํางานของบุคลากรในสถาบันฯ และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของ
สถาบันฯ 

4.2 สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสํานักงานผูอํานวยการ ครั้งที่ 11 
เพื่อใหบุคลากรไดมีความพรอมในการทํางาน มีความรูรอบดาน มีความสามัคคีในหมูคณะ เปนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรฝายสนับสนุนของสถาบันฯ และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของสถาบันฯ 

4.3 มีการจัดสัมมนาแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตจากรุนพี่สูรุนนองประจําทุกป 
เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่เขารวมงานสัมมนาแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตจากรุนพี่สู
รุนนอง ทําใหนักศึกษาทุกหลักสูตรฯ ทั้งรุนพี่และรุนนองไดแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูใน
ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษารุนนองมีโอกาสในการเตรียมตนเองใหพรอมโดยเรียนรูจากรุนพี่ใน
เร่ืองของเนื้อหาการเรียนตามหลักสูตร และเปนการสรางความสัมพันธและเชื่อมความสามัคคีอันดี
ระหวาง คณาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและเรียนรูในการปฏิบัติ
ตนดานจริยศาสตร โดยใชเงินรายไดของสถาบันฯ  และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
 

5. โครงการดานอ่ืนๆ ท่ีเขาไปมีสวนรวมกับหนวยงานทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัย 

สถาบันฯ มีสวนรวมสนับสนุนในกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ  รวมทั้งส้ิน 15 กิจกรรม ดังน้ี  

5.1 รวมทําบุญเล้ียงพระเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว ในวันที่ 2 ตลุาคม 2550 

5.2 รวมสนับสนุนเงินเขารวมการแขงขันโบวล่ิงการกุศล สมาคมนักประดิษฐแหง
ประเทศไทย เพื่อชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจะทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยจัดการแขงขันวันที่ 16 ธันวาคม 2550 ณ SF 
BOWL ช้ัน 7 เดอะมอลลงามวงศวาน นนทบุรี เพื่อนํารายไดสวนหนึ่งทูลเกลาถวายโดยเสด็จพระราช
กุศล 

5.3 รวมทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปที่ 38 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2550 

5.4 รวมบริจาคทรัพยในพิธีถวายผากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป 2550 

5.5 รวมบริจาคทรัพยเขากองทุนเพื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษา “ทุนเฉลิมพระ
เกียรติ 60 ปครองราชสมบัติ” เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนคาเลาเรียนและศึกษาวิจัยสําหรับนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี  แตขาดแคลนทุนทรัพย 

5.6 รวมสนับสนุนเงินในการจัดงานดนตรีการกุศล สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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5.7 ร วมบ ริจาคทรัพย ในพิ ธีถวายผ าพระกฐินพระราชทาน  ของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ประจําป 2550 เพื่อไปถวายพระภิกษุสงฆจําพรรษา ณ วัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ กทม. ในวันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

5.8 บริจาคเงินสมทบกองทุน “ศาสตราจารยเกียรติยศ ศาสตราจารยพรชัย 
มาตังคสมบัติ” เพื่อสงเสริมการศึกษาวิจัยดานจุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยาของประเทศ ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.9 บุคลากรสถาบันฯ เขารวมกิจกรรมโครงการ “การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
สุขภาพดีถวนหนา” ในการทดลองผลิตภัณฑนํ้าสกัดชีวภาพ (B.E.) จากเศษผัก/ผลไมที่เหลือจากใช
แลวภายในโรงอาหารกลาง เพื่อแกปญหาและปรับปรุงระบบระบายน้ําที่เนาเสีย ซ่ึงจัดโดยศูนย
ศาลายา ณ บริเวณดานหนาสํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 

5.10 บุคลากรสถาบันฯ เขารวมกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ จุดที่ 5 
บริเวณหนาสถานีขนสงสายใตแหงใหม และพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ หนาสํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 

5.11 รวมบริจาคทรัพยในการทอดกฐินสามัคคีของคณะเทคนิคการแพทย ณ 
วัดวาสนวราราม ต.บางขาม อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี 

5.12 รวมเปนเจาภาพบริจาคทรัพยถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2550 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.13 รวมสนับสนุนเงินเขารวมการแขงขันโบวล่ิงการกุศล มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2550 

5.14 รวมบริจาคเงินเขารวมโครงการผาปามหากุศลจัดสรางอาคารฝกอบรม
อาชีพคนตาบอดและที่พักอาศัยคนตาบอดวัยชราที่ไรผูอุปการะ ของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอน
คนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

5.15 รวมบริจาคทรัพย เพื่อเปนคาวัสดุจัดซุมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

5.16 บุคลากรสถาบันฯ เขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ในระหวางวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2551 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับเหรียญรางวัลเปนลําดับที่ 3 จากจํานวนสถาบันการศึกษาที่เขารวมทั้งส้ิน 
49 สถาบัน 
 






