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   รายงานประจําปีของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมผล 
การดําเนินงานในภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2552  ทั้งงานวิจัย งานการเรียนการสอน 
งานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริหารทั่วไป และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื้อหาของรายงานแสดง 
ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตลอดจนการสนับสนุนของ
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  ในการดําเนินงานและพัฒนาภารกิจของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรม อันจะนําไปสู่การเป็นผู้นําด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรมทาง
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  และสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคด้วย 
 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ 
นโยบาย และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ตลอดจนบุคลากรทุกท่านของสถาบันฯ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันฯ  จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย สมกับปรัชญาของสถาบันฯ 
ที่ว่า “คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบัน” 
 
      

 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง) 
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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหน่วยงานข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับหน่วยงาน  
 
 
1.1 ประวัติ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมมีสถานภาพเป็นหน่วยงานวิจัยหน่วย
หน่ึงที่ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคร้ังแรกในคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้ช่ือว่า  “ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม”  
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2509  ศูนย์วิจัยน้ีตั้งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประชากรและสุขภาพอนามัยของประเทศไทย เพ่ือสนองความต้องการ
ในการวางนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชากร  ในระยะแรกๆ นั้น 
ศูนย์วิจัยฯ ได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่ จากเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเล่อร์  โดยผ่านทางศูนย์
ประชากรของมหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ต่อมาศูนย์วิจัยประชากรและสังคม ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ให้เป็น “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” และมีสถานภาพ
เทียบเท่าคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชัดว่า จะทําวิจัยเชิงปฏิบัติการและวิชาการ
ด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการวางแผนครอบครัว ในส่วนที่สัมพันธ์กับทางการแพทย์และ           
การสาธารณสุข มีหน้าที่ดําเนินการวิจัย บริการสอนและฝึกอบรม และเป็นศูนย์สารนิเทศ ซ่ึงในขณะน้ัน 
ที่ทําการของสถาบันฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
กรุงเทพมหานคร  จนกระทั่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2526 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารที่ทําการของสถาบันฯ     
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี (ขณะน้ัน) จังหวัดนครปฐม ถึงปัจจุบัน 

 

ในระยะแรกนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัต ได้รักษาการผู้อํานวยการสถาบันฯ 
ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2517  ต่อมาต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2517  
ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2518  ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อํานวยการสถาบันฯ  
 

ในด้านความช่วยเหลือและเงินทุนสนับสนุนในระยะแรกมดัีงนี้ 
1) มูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้ความช่วยเหลือในด้าน 
 1.1 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินงานของสถาบันฯ  

1.2 การให้ทุนนักเรียนไทยศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 ทุน เพ่ือกลับมาพัฒนางานทางด้านวิจัยประชากรและสังคม และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้วให้กลับมารับราชการที่สถาบันฯ  
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์  
  

ปณิธาน 
คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบนัฯ 

 

วิสัยทัศน ์
เป็นสถาบันช้ันนําในระดับนานาชาติ ที่สรรสร้างวิทยาการ ด้านประชากรและสังคม  

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือเป็นความเป็นเลิศในการวิจัย การบูรณาการวิจัยกับการเรียน - การสอน และการฝกึอบรมทางด้าน

ประชากรและสังคมของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางด้าน
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร ์
 1.  การนําความรู้สู่การปฏิบัติ  
    (Development of Locally Practical Knowledge)  
 2.  สร้างเสริมความรู้ และปัญญาสู่สังคม  
    (Intellectual and Educational Advancement)  
 3.  ผลักดันให้เกิดสังคมที่มีความรับผิดชอบ  
    (Creating Responsible Society)  
 4.  สร้างความเป็นสากล   
    (Internationalization)  
 5.  การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
   (Resource Optimization)  

 
 

5)  รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา 
 23 สิงหาคม 2547 – 8 ธันวาคม 2550 
 รักษาการผู้อํานวยการสถาบนัฯ  
 9 ธันวาคม 2550 – 20 กุมภาพันธ์ 2551 

 

6)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง 
 21 กุมภาพันธ์  2551 - ปัจจุบัน 
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5-39  40-44

รย์ 
จัย 
วชาญต่างประเท
กษา 

ยสนบัสนุน – 43

สัดส่วน- ตํา

8

 45-49  5
กลุ่ม

ทศ 

3 คน 

าแหน่งวิชาการ
 

 

5

13

50-54  55-59
มอายุ

ร/การศึกษา 

  

- นัก
- เจา้
- นัก
- นัก

คอ
- เจา้
- นัก
- นัก
- นัก
- เจา้
- พนั
- แม่
- ลูก

วิชาการศึกษา 
าหน้าท่ีบริหารงา
วิเคราะห์นโยบา
วิเคราะห์ระบบง
อมพิวเตอร ์
าหน้าท่ีบริหารงา
วิชาการพัสด ุ
วิชาการเงินและ
วิชาการโสตทัศน
าหน้าท่ีฝึกอบรม 
นักงานขับรถยนต์
บา้น 
มือช่าง 

นท่ัวไป 
ยและแผน 
งาน

นบุคคล 

บัญชี 
นศึกษา 
 
ต ์
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รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

 

ข้อมูลบุคลากร สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
มีบุคลากรท้ังสิน้ 119  คน (ข้อมูลของปีงบประมาณ 2552) 

 วันที ่30 กันยายน 2552 จําแนกประเภทดังนี ้

สายวิชาการ    วุฒิการศึกษา    

 - ท่ีปรึกษาสถาบันฯ     - ท่ีปรึกษาสถาบันฯ    

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน  ปริญญาเอก 1 คน 
           

 - ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 28 คน  - ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 28 คน 

   ศาสตราจารย์ 2 คน  ปริญญาเอก 25 คน 

  รองศาสตราจารย์ 13 คน  Ph.D.Candidate 3 คน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  - คน 

  อาจารย์ 6 คน  ปริญญาโท  - คน 
           

 - ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 3 คน  - ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 3 คน 

  รองศาสตราจารย์ 1 คน  ปริญญาเอก 2 คน 

  อาจารย์ 2 คน  ปริญญาโท 1 คน 
           

 - นักวิจัย  
(ข้าราชการ + พนักงานเงนิอุดหนุน) 

6 คน  - นักวิจัย 6   

       ปริญญาเอก 1 คน 

       Ph.D.Candidate 1 คน 

       ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน 

       ปริญญาโท 3 คน 

  รวม 38     รวม 38   
           

สายสนับสนุนวิชาการ     - สายสนับสนุนวิชาการ    

  ข้าราชการ 13 คน  ปริญญาเอก 1 คน 

  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 2 คน  ปริญญาโท 23 คน 

  พนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สถาบันฯ 12 คน  ปริญญาโท Candidate 1 คน 

  ลูกจ้างประจําเงนิงบประมาณ 12 คน  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  - คน 

  ลูกจ้างประจําเงนิรายได้สถาบันฯ 2 คน  ปริญญาตร ี 36 คน 

  ลูกจ้างโครงการวิจัยสถาบันฯ 40 คน  ตํ่ากว่าระดับปริญญาตร ี 20 คน 
           

  รวม 81 คน   รวม 81 คน 

  รวมทั้งสิ้น   119 คน       
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รายงานประจําปี  2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

  

(1) 
งานบริหาร 

- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยการเจ้าหน้าที ่
- หน่วยอาคารสถานท่ี    
  จัดเลี้ยงและยานพาหนะ 

ผู้อํานวยการสถาบันฯ 
ท่ีปรึกษาสถาบันฯ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ รองผู้อํานวยการ คนท่ี 1 
รองผู้อํานวยการ คนท่ี 2 
รองผู้อํานวยการ คนท่ี 3 

สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันฯ 
(5 งาน) 

สายวิชาการ 
(6 งาน) 

คณะกรรมการ 
วิชาการ 

คณะกรรมการ 
จริยธรรม อจ. ผศ. รศ. ศ. Adjunct Professor 

นักวิจัย ผู้ชํานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ 

(1) 
งานวิจัยทาง

ประชากรศาสตร์ 
และสังคม 

(2) 
งานจัดการศึกษา 

ทางประชากรศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

(2) 
งานคลัง
และพัสด ุ

(3) 
งานบริการ
การศึกษา 

(4) 
งานวิเคราะห์

นโยบาย  
และแผน 

(5) 
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

(3) 
งานบริการ
วิชาการแก่

สังคม 

(4) 
โครงการเผยแพร่
ข่าวสาร และ
การศึกษาด้าน

ประชากร 

- หน่วยการเงิน และบัญชี 
- หน่วยพสัดุ 

 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานอบรมระยะสั้น 
- งานโครงการเผยแพร่ฯ 
- งานห้องสมุด 
- งานประมวลผลข้อมูล 

 

1.1 งานวิจัยสถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม  แบ่งเป็น 8 กลุ่ม คือ 
-  การเปลี่ยนแปลงประชากร  
   ครอบครัวและสังคม 
-  อนามยัเจรญิพันธุ์    
   เพศสัมพันธ์ และเอชไอว/ีเอดส์ 
-  ประชากรและสุขภาพอนามัย 
-  แรงงานการย้ายถ่ิน      
   และความเป็นเมือง 
-  ประชากรและสิ่งแวดลอ้ม 
-  การศึกษาบทบาท 
   หญิงชายและการพัฒนา 
-  การศึกษาประชากร 
   ในเอเชียอาคเนย ์
-  ประเด็นปัญหาเร่งด่วน 

1.2  ศูนย์วิจัยเชิงนโยบาย 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1 โครงการบัณฑิตศึกษา  
(Degree Programme) 
หลักสูตรภาษาไทย 
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากร 
และสังคม 

หลักสูตรนานาชาติ 
-  ปริญญาโท สาขาวิชาประชากรสูงอายุ  
   ร่วมกับ Miami University at Ohio 
-  ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากร 
 และอนามยัเจรญิพันธุ ์ 

-  ปริญญาเอก  
 สาขาวิชาประชากรศาสตร ์  

 

2.2 โครงการจัดการศึกษาต่อยอดหลัง
ปริญญา (Non-Degree  Programme) 
การอบรมระยะสัน้ 

หลักสูตรภาษาไทย 
-  วิจัยเชิงปริมาณ 
- วิจัยเชิงคุณภาพ 

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

ฯลฯ 

3.1 วทิยากร  
- บรรยายหัวข้อเฉพาะ 
- อบรมระเบียบวิธีวิจัย 

3.2 ผูท้รงคณุวฒุ ิ
- ให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
- ประชุมสัมมนา 
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

3.3 กรรมการทางวิชาการ 
- ในมหาวิทยาลยัมหิดล 
- นอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
- องค์กรระหว่างประเทศ 

4.1 การผลิตและเผยแพร่ 
- เอกสารงานวิจัยและตํารา 
- วารสารประชากรและสงัคม 
- จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา 
- สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ประชุม/สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- จัดประชุมประชากรและสังคมประจําปี 
- ศนูย์การเรยีนรู้ทางประชากรและสังคม 
  ด้วยตนเอง 
- เผยแพรค่วามรู้ทางวิทยุ โทรทศัน์  
  หนังสือพมิพ ์
- นิทรรศการ 
- โปสเตอร/์ เว็บไซต์ 

6.2 โครงกาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุรี 

6.1 โครงการนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย ์

(5) 
โครงการระบบ
สารสนเทศและ

คลังข้อมลู 

(6) 
โครงการเฝ้าระวัง
ทางประชากร

ระยะยาว 

ผู้อํานวยการสถาบันฯ 
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รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารบริหาร  
สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 1.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง ประธานกรรมการ  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการ 
 5.   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา กรรมการ  
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี กรรมการ 
 8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณี วงษ์เอก กรรมการ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี จาํปากลาย กรรมการ 
 11. อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ กรรมการ 
 12. นางเอมอร สมิตสันต์ กรรมการ
 13. นางสุภาณี ปล้ืมเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสมปรารถนา นามขาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธ์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคมผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ประจําปงีบประมาณ 2552 

 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง  ผู้อํานวยการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  รองผู้อํานวยการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  รองผู้อํานวยการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  รองผู้อํานวยการ 
 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์       รองผู้อํานวยการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี จาํปากลาย   รองผู้อํานวยการ 
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รายงานประจําปี  2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจําปีงบประมาณ 2551 

 
1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี  ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย์          กรรมการ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เศรษฐบุตร           กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต กรรมการ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ กรรมการ 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง กรรมการ 
7) รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สนุทรธาดา กรรมการ 
8) รองศาสตราจารย์ อรทัย อาจอํ่า  กรรมการ 
9) อาจารย์ ดร.สวรัย บุณยมานนท์  กรรมการ 
10) อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากร 
 และอนามัยเจริญพนัธุ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณี วงษ์เอก ประธานกรรมการ 
 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ กรรมการ 
 3) รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ กรรมการ 
 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป เกสต์ กรรมการ 
 6) รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี กรรมการ 
 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รศรนิทร์ เกรย์ กรรมการ 
 8) รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ กรรมการ 
 9) รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม กรรมการ 
 10) อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลํายอง กรรมการ 
 11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี จําปากลาย กรรมการและเลขานุการ  
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สนุทรธาดา ประธานกรรมการ 
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รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

งานวิจัย 
ทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เก่ียวกับสถานการณ์ และ

การเปล่ียนแปลงประชากร ครอบคลุมถึงเรื่องที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน การวางแผน
ครอบครัว และรูปแบบแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทย  โดยมุ่งเน้น
การให้ได้มาซึ่งข้อมูลพ้ืนฐาน และแสวงหาแนวทางแก้ไข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น 
และให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่และจะเผชิญต่อไป 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมโลก  อีกทั้งเพ่ือให้การวิจัย
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในอันที่จะ
รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กระจายรายได้และกระจายการพัฒนาสู่
ภูมิภาคและชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ตามประเด็นปัญหาวิจัย  ในรอบปี 2552 ที่
ผ่านมา สถาบันฯ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยที่สําคัญดังต่อไปน้ี 

1.  ประเด็นปัญหาด้านการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัวและสังคม 
(Demographic Transition and the Family)   

2. ประเด็นปัญหาด้านประชากรและสขุภาพอนามัย (Population and Health)   
3. ประเด็นปัญหาด้านแรงงาน การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง                 

(Migration/ Urbanization and Labor Studies) 
4. ประเด็นปัญหาด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม (Population and Environment)   
5. ประเด็นปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ เพศสมัพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์ 

(Reproductive Health, Sexuality, and HIV/AIDS) 
 6. ประเด็นปัญหาด้านบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  (Gender and Development) 
 7. ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาประชากรในเอเชียอาคเนย์ 
   (Demographic Studies in Southeast Asia) 
 8.  ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
  (Policy Research) 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งทุน 

1.1  Lessons Learned from 
Comprehensive Health 
and Social Interventions in 
Sangklaburi Villages 
(การติดตามกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในแนว
ชายแดนไทย-พมา่) 

1. รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน- 
แอ็ตติกจ ์

2. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง   
3. อ.ดร.อารีย์ พรหมโม้ 
4. ดร.เกรียงศักดิ์  โรจน์คุรีเสถียร

  
    

-  เพื่อประเมินผลของกิจกรรม
และโครงการด้านการพัฒนา
สุขภาพที่ดําเนินการอยู่ใน 5 
หมู่บ้าน ว่าจะมีผลทางสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไร 
โดยวิธีการประเมินนี้คณะผู้วิจัย
จัดทําร่วมกับ NGOs ในท้องที่และ
ประชาชนด้วย 

Rockefeller 
Foundation 

1.2  โครงการศูนย์ศตวรรษิกชน 
(Center of Centenarian 
Studies Project) 

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล - เพื่อศึกษาจาํนวน โครงสร้างเพศ
และอายุ และการกระจายตัวของ
ศตวรรษิกชน 

- เพื่อศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของศตวรรษิกชนใน
ประเทศไทย 

- เพื่อศึกษาพฒันาระบบข้อมูล
เกี่ยวกับศตวรรษกิชน 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชีวิตความ
เป็นอยู่ และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของศตวรรษิกชน 

เงินรายได้ 
สถาบันฯ 

 

1.3 โครงการสถานการณ์คุณภาพ
ชีวิตของประชากรจังหวัดระยอง 
(Quality of Life of 
Population in Rayong 
Province) 

 
 

1. ผศ.ดร.รศรินทร์  เกรย์ 
2. รศ.ดร.ศิรินันท ์ กิตตสิุขสถิต 
3. อ.จกัรชัย สื่อประเสริฐสทิธ์ิ 
4. น.ส.สาลิน ี เทพสุวรรณ์ 

- เพื่อให้ชาวจังหวัดระยองมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้องค์ความรู้
ด้านคุณภาพชีวิตของประชากรที่
อาศัยอยู่ในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง ใน
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ
สมดุลในการพัฒนาสุขภาวะองค์
รวมด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
กายใจ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 

(สกว.) 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

1.4  Children and the 
2004 Indian Ocean 
Tsunami: Evaluation of 
UNICEF's Response in 
Thailand 

 
 

1. Dr. Kerry  Richter 
2. ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

-  Determine the extent to 
which UNICEF’s overall 
response to Tsunami was 
adequate and relevant 
considering UNICEF’s Core 
Commitments to Children and 
comparative advantage  
in Thailand.   
-  Examine the overall 
achievement and effectiveness,  
efficiency, coverage/impact, 
sustainability, and replicability 
of UNICEF’s response (including 
advocacy, communication, and 
partnership/social mobilization 
aspects) with main focus on 
education, child protection and 
local/district capacity 
development components 

UNICEF,  
(New York) 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

1.5 การศึกษาการเปลีย่นแปลง
ทางประชากรและ
ครอบครัว : ผลกระทบต่อ
สังคมไทยและทางเลือกเชิง
นโยบาย (The Study of 
Population and Family 
Changes : Impacts on 
Thai Society and Policy 
Implications) 

1. รศ.ดร.สุรีย์พร  พนัพึ่ง 
2. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ 
3. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล    
4. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
5. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ 
6. ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 
7. น.ส.มาลี สันภวูรรณ์ 

- เป้าหมายรวมของแผนงานวิจัย
คือเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและครอบครัวที่ส่งผลต่อ
กระทบต่อสังคมไทย และส่งผลต่อ
การกําหนดทางเลือกในเชิง
นโยบายของประเทศ โดยในแต่ละ
โครงการหลัก มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษา

ตัวกําหนดและผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรต่อ
สังคมไทย คือ 
1.1 ศึกษาตัวกําหนดที่ทําให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง
ประชากร 

1.2  ศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรต่อ
สังคมไทย 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สํารวจระดับชาติการเปลี่ยน 
แปลงครอบครัวและครัวเรือน
ในประเทศไทย คือ 
2.1  ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน

และการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวและครัวเรือนใน
ประเทศไทย 

2.2  ศึกษาและทําความเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในครัวเรือน 

2.3  ศึกษาและทําความเข้าใจ
ชีวิตและการเปลี่ยนผ่าน
ของประชากร 3 วัยที่มี 
นัยยะเชิงนโยบาย 

ทุนอุดหนนุการวิจัย
จากเงินงบประมาณ

แผ่นดนิของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. ประเด็นปัญหาด้านประชากรและสุขภาพอนามัย (Population and Health)  ทั้ง
ในเขตเมืองและเขตชนบท เน่ืองจากความจริงที่ว่า การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยน้ัน มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับสภาพทางประชากร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  กิจกรรมวิจัยที่เก่ียวข้องมีดังต่อไปน้ี 
(จํานวน 15 โครงการ) 
 
 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

2.1 โครงการจัดทํารายงาน
สุขภาพคนไทย    
(Thai Health Phase 
III) 

 

1. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 
2. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
3. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล            
4. ผศ.ดร.วาสนา อ่ิมเอม   
5. อ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ 
6. นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล              
7. น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธ์ิ   
8. น.ส.ปาณฉัตร เสียงดัง 

- เพื่อจัดทํารายงานประจําปี 
“สุขภาพคนไทย”  

- นําเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการ
กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

- ใช้กระบวนการจัดทํารายงาน
ประจําปี ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ เพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหว  ในสงัคม และ
สร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของสุขภาพอัน
ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่
ดีต่อไป 

สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 

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

1. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
            แอ็ตติกจ์   
2. รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร          
3. นางสุภาณี ปลืม้เจริญ 
4. ดร.เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร 
         

- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพลวัตรครอบครัว    
วิถีชีวิต ละความเส่ียงทาง
สุขภาพของชาวกะเหร่ียงใน
ชุมชนท่ีสูง จ.กาญจนบุรี  โดย
ศึกษารูปแบบทางพฤติกรรมที่
ทําให้ชุมชนเสี่ยงต่อการเป็น
โรคมาลาเรีย 

- เพื่อหาแนวทางลดการเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตจากโรค
มาลาเรีย 

The Wellcome 
Trust, U.K. 

(ภายใต้โครงการ
กาญจนบุรี) 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

2.3   โครงการสุขภาพและ    
การเกื้อหนุนทางสังคมใน
ผู้สูงอายุในพื้นที่เฝ้าระวัง
กาญจนบุรี (Depression, 
Disability and Socio-
Economic Position 
Among Older Adults' 
Left Behind' by Out-
Migration : A Multilevel 
Study in Kanchanaburi 
Province) 

1. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน- 
     แอ็ตติกจ์  

2. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง   
3. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
4. Dr. Philip Guest 

- เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ
การย้ายถ่ินของลูกหลานต่อ
ภาวะสุขภาพ และสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุในพืน้ทีเ่ฝ้าระวัง
จังหวัดกาญจนบุรี 

The Wellcome 
Trust, U.K. 

 

2.4   โครงการป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูก (Strengthening 
Community-based 
Cervical Cancer 
Screening  Programme 
in a Thai Rural 
Community) 

1. ผศ.ดร.อารีย์ พรหมโม้ 
2. นพ.พนัส พฤกษ์สุนนัท ์
3. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
4. นางพัชรี วารีนิล   
5. นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล 

-  เพื่อทดสอบตัวแบบที่เป็นไป
ได้ที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขใน
ภาครัฐจะสามารถนําไปใช้
เพื่อขยายช่องทางที่ผู้หญิง
อายุ  35-60 ปี สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและใช้บริการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกได้ 

World Health 
Organization 

(WHO) 
 

2.5 สุขภาพของลกูกับการไป
ทํางานต่างประเทศของ   
พ่อแม่ในเอเชียตะวันออก-   
เฉียงใต้  

1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย  
2.  ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์  
 

- เพื่อศึกษาผลกระทบของการไป
ทํางานต่างประเทศของพ่อแม่
กับสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ลูกท่ีไม่ได้ย้ายตามพ่อแม่ไปด้วย 

The Wellcome 
Trust, U.K. 
 

2.6  โครงการรายงาน
สถานการณ์สุขภาพจิต
ประจําปี (Mental Health 
Project) 

1. ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ         

จํารัสฤทธิรงค์  
3. อ.ดร.อุมาภรณ์  
          ภทัรวาณิชย์   
4. นายปัญญา ชูเลิศ   
5. นายภูวไนย พุม่ไทรทอง 
6. น.ส.เรวดี สุวรรณนพเก้า 

- ประเมินสภาวะการณ์
สุขภาพจิตในระดับประเทศ 
ภาค และระดับจังหวัด โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิมาศึกษา
เช่ือมโยงกับข้อมูลปฐมภูมิท่ีจะ
สํารวจใหม่ 

-  สร้างแนวทางสําหรับระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสุขภาพจิต ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
กลุ่มเยาวชน 

-  จัดทํารายงานสถานการณ์
สุขภาพจิตประจําปี 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.)  ผ่าน

แผนงานสร้างเสริม
สุขภาพจิต 
เพื่อสุขภาวะ
สังคมไทย 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

2.7  การ “ติดตามและ
ประเมินผลภายนอกกลุ่ม
แผนงานการพฒันาบุคลากร
สุขภาพ ปีที ่4-5 “  

1. รศ.อรทัย อาจอํ่า -  เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานพัฒนาผู้นําด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพฯ ใน
ระดับและมิติต่างๆ เพื่อให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหลัก
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์และยุทธศาสตร์
ของ สสส. 

-  เพื่อเพิ่มพนูศักยภาพหรือ
สมรรถนะของทีมงานในทุก
ระดับของแต่ละแผนงานให้
สามารถสร้างการสะท้อนกลับ 
หรือมีการเรียนรู้ใหม่ๆ        
อยู่เสมอ  

-  เพื่อปรับปรุงการทํางานของ
โครงการ/แผนงานให้ดีข้ึน และ
สามารถสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ในการทํางาน   
ได้ดี 

สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

2.8  โครงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  "ภาคี
ร่วมใจ คนไทยไร้พุง" 
(No-belly Thais Project) 

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกลุ - เพื่อประเมินผลและติดตาม
ความก้าวหน้าของแนวทางการ
ดําเนินงานท้ัง 5 ด้าน ได้แก่     
การสร้างกระแสสังคม การพัฒนา
เครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้อง       
การกําหนดมาตรการและ
กฎระเบียบเชิงสังคม การพัฒนา
ศักยภาพ และการวิจัยและพัฒนา 
ท้ังระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด 
และองค์กรปกครองท้องถิ่น 

- เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีจะนําไปสู่
ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินงานของโครงการฯ  

กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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2.9  การศึกษาผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรและการ
จัดการขยะอันตรายในสวน
กล้วยไม้ (Health Impact  
from Exposure to 
Chemical Substances 
and Hazardous Waste 
Management  in  Orchid  
Farm) 

1. ดร.เกรียงศักดิ์   
       โรจน์คุรีเสถียร 
2. น.ส.นุชรี  ศรีวิโรจน์ 
3. นายโอฬาร  จนัทร์คํา 

-  การใช้สารเคมีทางการเกษตร
และการจัดการขยะอันตรายใน
สวนกล้วยไม้ส่งผลต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสวนกล้วยไม้
อย่างไร 

- มีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อภาวะ
สุขภาพของเกษตรกรท่ีสัมผัส
สารเคมีและขยะอันตรายในสวน
กล้วยไม้และผู้ท่ีอาศัยอยู่
ใกล้เคียงกับสวนกล้วยไม้ 

CIDA-South East 
Asia Urban 

Environmental 
Management 

Program,  Asian  
Institute  of  

Technology  (AIT) 
Thailand 

2.10  โครงการการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไข้หวัดนก 
(Development of 
Appropriate Model for 
People Participation on 
Prevention of The 
Spread Over of Bird Flu 
Disease) 

1. รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี - เพื่อค้นหารูปแบบท่ีเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไข้หวัดนก 

- เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของรูปแบบ
การมีส่วนร่วมท่ีพัฒนาได้กับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดนก 

ทุนอุดหนนุการวิจัย
จากเงินงบประมาณ

แผ่นดนิของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปี 2552 

2.11 การสํารวจคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   
(Survey of Quality of 
life in Southern-Border 
Provinces) 

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 
2. รศ.ดร.อุไรวรรณ            

คนึงสุขเกษม 
3. อ.ดร.จรัมพร โห้ลํายอง 
4. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ 

- พัฒนากระบวนการสํารวจ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้    

- วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตท่ีได้
จากการสํารวจครั้งน้ี 

- เพื่อเสนอตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นท่ี 

สํานกังานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 

(สกว.) 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งทุน 
2.12  โครงการการสร้าง

ฐานความรู้ด้านภาวะ
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว 
(Strengthening the 
Evidence Base for 
Migrant Health Through 
Knowledge Building : 
Establishing a Research 
Network Focusing on 
the Health of Migrants 
in Thailand) 

1. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
2. Dr.Simon  Baker 
3. อ.ดร.จรัมพร โห้ลํายอง 

-  เพื่อรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Migrant Health  

-  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง
กับ Migrant Health (ภาวะ
สุขภาพของแรงงานต่าง-ด้าว) 

 

WHO 

2.13 โครงการการพัฒนา
เคร่ืองมือความต้องการและ
การใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในงานสร้างเสริม
สุขภาพ ระยะที่ 1 ภายใต้
แผนงานพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ 

1. รศ.ดร.อุไรวรรณ                
คนึงสุขเกษม 

2. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
3. รศ.ดร.ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต 
4. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 
5. รศ.ดร.อรพินทร์           

พิทักษ์มหาเกตุ 
6. อ.ดร.เกรียงศักดิ์            

โรจน์คุรีเสถียร 
7. ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก 
8. น.ส.รัตนาพร อินทร์เพ็ญ 

-  เพื่อพฒันาเครือ่งมือความต้องการ
และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในการสร้างเสริมสขุภาพ         
“คตสสส.” ให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย 

-  เพื่อทดลองใชเ้คร่ืองมือความ
ต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ในระดับจังหวัดนําร่อง 

-  เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาและ
การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ความ
ต้องการ และการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคู่มือเพื่อการขยายผล
ไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ในประเทศไทย 

สํานกังานพฒันา
ระบบข้อมูล 

ข่าวสารสุขภาพ 
กระทรวง
สาธารณสขุ 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งทุน 

2.14  โครงการการประเมินผล
โครงการส่งเสริมการออก
กําลังกายและกีฬาเพื่อ
สุขภาพระดับจังหวัด ระยะ
ที่ 2 พ.ศ.2551 

(Evaluation of Exercise 
Promotion and Sport  
for Health Program at 
Program at Provincial 
Level) 

1. รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี
2. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
3. ดร.อัจฉรา ปุราคม 
4. นายปิยวัฒน์  เกตุวงศา 
5. น.ส.ชุติมา อยู่สมบูรณ์ 
6. น.ส.ณัฐชนันทพ์ร  มีสุวรรณ 

-  เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานโครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ
ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2551 ณ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา และท่ี
สํานักงานในจังหวัดนําร่อง  

-  เพื่อวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีพิจารณาจากผลผลิต
ท่ีได้ (Output) ตามตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดรวมท้ังผลสะท้อนและ
ผลลัพธ์ (Impact and 
Outcome) รวมถึงการวิเคราะห์
โครงสร้างเครือข่ายสังคมของ
หน่วยงานองค์กร ฯลฯ ท่ีสนับสนุน
การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ  

-  ทําการวิเคราะห์บทเรียนท่ีเป็น
ประสบการณ์เรียนรู้ (Lesson 
learned) จากการดําเนิน
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา 

2.15  โครงการศึกษาข้อมูล
ผลกระทบจากการ 
ที่ไทยรับภาระผู้หนีเข้าเมือง
ผิดกฎหมายจากประเทศ
เพื่อนบ้าน 

(Impacts of immigrants 
on Thai nations and 
Thai society: Benefits to 
recognize and burdens 
to realize) 

1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
2. รศ.ดร.ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต 
3. นายอับดุลอาซิส ประสิทธ์ิหิมะ 

-  เพื่อสํารวจผลกระทบของการมีผู้
ย้ายถิ่นจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้า
สู่ประเทศไทยทั้งสามประเทศ 
ได้แก่ เมียนมาร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
กัมพูชา ท่ีมีต่อประเทศไทยและ
สังคมไทยในทุกมิติท้ังความมั่นคง
ของชาติ ทรัพยากรมนุษย์ สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ท้ังผลกระทบในรูปตัวเงิน 
และไม่ใช่ตัวเงินท่ีมีต่อประเทศไทย 

สํานกังาน
ปลัดกระทรวง, 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 

 3. ประเด็นปญัหาด้านแรงงาน การย้ายถ่ินและความเป็นเมือง (Migration/Urbanization  
and Labor Studies)  
  จากการที่ปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นเหตุให้
ประชากรย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้นเร่ือยๆ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ และระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในถิ่นที่ย้ายเข้ามาและในถิ่นที่ย้ายออกไป ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ การศึกษาทําความเข้าใจแง่มุมของสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องจําเป็น  กิจกรรม
วิจัยที่เก่ียวข้องมีดังต่อไปน้ี (จํานวน 7 โครงการ) 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งทุน 

3.1  โครงการการย้ายถ่ินและ
สุขภาพของคนไทยในจังหวัด
กาญจนบุรี 
(Migration and Health in 
Monitored Area 
Kanchanaburi, Thailand) 

1. รศ.ดร.สุรีย์พร  พนัพึง่ 
2. อ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ 
3. Dr.Philip  Guest 
4. Dr.Mark  Vanlandingham 

- ต้องการติดตามสถานการณ์สุขภาพ
ของประชากรในหมู่บ้านที่ทําการศึกษา
ของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2548 
ถึงปัจจุบัน 
- ต้องการติดตามสภาพความเป็นอยู่ 
รวมทั้งด้านสุขภาพของผู้ย้ายถ่ินที่ย้าย
จากหมู่บ้านที่ศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
เข้ามาในเมืองใหญ่ เชน่ กรุงเทพและ
นครปฐม 

Tulane 
University 

3.2 โครงการการย้ายถ่ินของพ่อ
แม่กับความอยู่ดีมีสุขของลูก 
(Impacts of Parental 
Migration and Children's  
Wellbeing : A 
Qualitative Study in 
Kanchanaburi) 

1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
2. อ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวณิชย์ 

- เพื่อศึกษาผลกระทบของการย้ายถ่ิน
ออกจากพื้นที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก 

 

The 
Wellcome 
Trust, U.K. 

(ภายใต้
โครงการ

กาญจนบุรี) 

3.3  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ และชะลอการ
ย้ายถ่ินจากบ้านอีต่อง 
ตําบลปิล็อก อําเภอทองผาภูม ิ
จังหวัดกาญจนบุรี  

1. รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษ ี 
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นศักดา 

-  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับอาชีพของชาวบ้านอีต่อง 
-  เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแบบย่ังยืนให้กับชาวบ้าน 
-  เพื่อชะลอปัญหาการย้ายถ่ินออกของ
ชาวบ้านจากบ้านอีต่อง 

The 
Wellcome 
Trust, U.K. 

 

3.4  โครงการพัฒนาวิธีการ
สํารวจสาํมะโนประชากร
ชาวต่างชาติ 
(Developing a Survey 
Technique and 
Outreach Strategy for 
Incorporating Migrant 
Populations in 
Thailand's National  
Census 2010)  

1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ 
2. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
3. ผศ.ดร.อารีย์ พรหมโม้ 
4. Dr.John  Bryant 
5. นางกุลวีณ์  ศิริรัตน์มงคล 
6. นางเบญจมาศ รอดภัย 
7. น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 

- เพื่อทบทวนสังเคราะห์งานวิจัยและ
รวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนตา่งๆ 
ที่เกี่ยวกับวิธีการสาํรวจสํามะโน
ประชากรที่จะใหค้รอบคลุมประเด็น
ข้อมูลของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย   

World Bank 
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3.5  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม
อาชีพ และชะลอการย้ายถ่ิน
จากบ้านอีต่อง ตาํบลปิล็อก  
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี : ช่วงปีที่ 2 
(Participatory Action 
Research on Occupational 
Promotion to Delay Out 
– Migration from E-Tong 
Village  :  A Study in 
Thongpaphum District at 
Kanchanaburi Province: 
Phase II) 

1. รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษ ี 
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นศักดา 

-  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชพีที่เป็น
รูปธรรมและสามารถสร้างรายได้ที่ย่ังยืน
ให้แก่ชาวบ้านอีต่อง ด้วยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
-  เพื่อกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชพีที่สามารถ
สร้างรายได้ตลอดทั้งปีให้แก่ชาวบ้าน-     
อีต่อง ซ่ึงอาจนําไปสู่การชะลอการ   
ย้ายถ่ินออกจากบ้านอีต่อง 

ทุนอุดหนนุการ
วิจัยจากเงิน
งบประมาณ
แผน่ดนิของ
มหาวิทยาลัย 

มหิดล ประจาํปี 
2552 

3.6 โครงการการสร้าง
ฐานความรู้ด้านภาวะสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าว 
(Strengthening the 
Evidence Base for 
Migrant Health Through 
Knowledge Building : 
Establishing a Research 
Network Focusing on 
the Health of Migrants 
in Thailand) 

1. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
2. Dr.Simon  Baker 
3. อ.ดร.จรัมพร โห้ลํายอง 
4. น.ส.กาญจนา เทียนลาย 

-  เพื่อรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
Migrant Health  

-  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
Migrant Health (ภาวะสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าว) 
 

WHO 
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3.7  The Global Financial 
Crisis and  the Impact 
of the Internal 
Migration in Thailand 

1. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์  
2. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 

 - As a follow up to the 
study conducted by the 
UNCT on "Economic Shocks 
and the Vulnerable in 
Thailand: A Case Study of 
Rising Food and Fuel 
Prices", a study on  " The 
Global Financial Crisis and 
The Impact on The Internal 
Migration in Thailand" will 
be carried out as the UNDP 
contribution to the work of 
the UNCT to follow up on 
the impacts on the impacts 
on the global financial crisis.  
It is expected that the study 
will be used as a discussion 
paper will provide 
policymakers with data and 
reasoned analysis to inform 
public debates and to 
develop policies that 
combine economic 
optimality with the decent 
living standards of the 
people living in Thailand 

United Nations  
Development 
Programme  

(UNDP) 

 
 4.  ประเด็นปัญหาด้านประชากรและสิ่งแวดล้อม (Population and Environment)   

เน่ืองจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาต่อเน่ือง ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชากรท้ังทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งประชากรเองนับเป็นต้นเหตุหลักที่ก่อปัญหาให้
สิ่งแวดล้อม  สถาบันฯ จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีอย่างย่ิง ปัจจุบันการวิจัยที่เก่ียวข้องมี
ดังน้ี (จํานวน 4 โครงการ) 
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4.1 Population Pressure, 
Utilization of Chemicals 
in Agriculture and 
Health Outcomes: An 
Application of 
Integrated Solid Waste 
Management in the Peri 
- Urban Agricultural 
Sector 

1. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
2. Dr.Philip Guest 
3. น.ส.นุชรี ศรีวิโรจน์ 
4. น.ส.ธนลักษณ์  เทพเทพา 
 

- 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) 

4.2  โครงการ "การสร้าง
ระบบข้อมูลพื้นที่โดยการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ผ่านกระบวนการวิจัย" 
(Research and 
Development of the 
Area - Based  
Collaborative (ABC) 
Data System) 

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 
2. ผศ.ดร.รศรินทร ์ เกรย์ 
3. รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง 
4. อ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ 

-  เพื่อพฒันาระบบข้อมูลเชิง
พื้นที่ระดับครัวเรือน ชุมชน 
ตําบล ที่ประชาชนในพื้นที่
สามารถดําเนินการได้ด้วย
ตนเองและเป็นมาตรฐาน ซ่ึง
หมายรวมถึงแบบสอบถาม คู่มือ
การเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการ
บันทึกและประมวลผลข้อมูล 
โปรแกรมสําเร็จรูปที่แสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ตลอดจนฝกึอบรมการใช้คู่มือ
การเก็บข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใน
การวิจัยเชิงพื้นที ่

สํานักงาน 
กองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) 
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4.3 สถานะทางประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม 
อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี อําเภอสวนผึ้ง 
และกิ่งอําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2550  

1. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
2. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 

-  เพื่อประเมินสถานะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม ในพื้นที ่อ.ไทรโยค 
กาญจนบุรี อ.สวนผ้ึง และกิ่ง 
อ.บ้านคา ราชบุรี พ.ศ. 2550 
และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ในพื้นที่เหล่านี ้

Asian 
Development 
Bank  (ADB) 

 

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

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกลุ 
 

- 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. 
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5. ประเด็นปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/ เอดส์ 
(Reproductive Health, Sexuality, and HIV/AIDS) เน่ืองจากปัญหาที่เก่ียวเน่ืองกับความสัมพันธ์
ทางเพศและโรคเอดส์ ได้กลายเป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนของประเทศ ที่ต้องการแนวทางการป้องกัน
ทันท่วงที  เพราะมีผลกระทบต่อชีวิตของบุคคล ครอบครัว และสังคมไทยทั้งประเทศ กิจกรรมวิจัยที่
เก่ียวข้องมีดังต่อไปน้ี.- (จํานวน 9 โครงการ)  

 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

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

1. Dr.Rosalia Scortino 
2. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 
3. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
4. น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย 

- เพื่อสนับสนนุการจัดเวที
อภิปรายให้แกผู่้วางนโยบาย
และแผนจากกลุ่มประเทศ
อนุภาคลุ่มน้ําโขงในเร่ือง
นโยบายเก่ียวกับสุขอนามัย
ทางเพศสัมพนัธ์และเอชไอวี/
เอดส์และสนับสนนุการ
ตีพิมพ์เอกสารงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่นโยบายดังกล่าว 

Rockefeller 
Foundation 

 

5.2  ความรู้ พฤตกิรรมเพศ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ของวัยรุ่นหญิง : กระบวนการ
ขับเคลื่อนจากเพื่อนนกัวิจัยสู่
กัลยาณมติร (Adolescent 
Female Sexual 
Knowledge and 
Behaviour :  From Peer  
Research  to Peer 
Education to Education  
by Entertainment) 

1. อ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ - เพื่อประเมินความรู้ใน 
เร่ืองเพศและพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่นในจังหวัด
มุกดาหาร 
 

UNESCO 
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5.3  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) 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาต ิ 
                 จํารัสฤทธิรงค์ 
2. Dr.Philip Guest 
3. น.ส.ดุสิตา พี่งสําราญ 

- 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 

MESAURE 
EVALUATION 
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5.4 Youth Alcohol Use and 

Risky Sexual Behavior 
in Bangkok (Phase 4)  
OR  (Thai Family 
Matters Project ) 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค์ 

- เป็นโครงการที่ชว่ยป้องกัน
หรือลดพฤตกิรรมเส่ียงของ
เยาวชนไทยจากการดื่มเหล้า 
สูบบุหร่ี และใชส้ารเสพติด 
รวมท้ังลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศโดยให้ครอบครัวเข้ามา    
มีส่วนร่วมในการป้องกัน     

Pacific Institute 
for Research 

and Evaluation 
(PIRE) 

5.5 โครงการวิจัยประเมินผล
กระทบโครงการเอดส์ด้าน
การป้องกัน และดูแลรักษา
ที่ได้รับทุนจากกองทุนโลก 
รอบที่ 1 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค์ 

2.  Dr.Philip Guest 
3. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
4. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล   
5. ผศ.พญ.พักตร์วิมล  

ศุภลักษณศึกษาการ 

-  เพื่อประเมินผลกระทบ
ของโครงการในด้านการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง
โครงการด้านการป้องกัน 
และโครงการด้านการดูแล 
รักษาและสนับสนนุ โดย 
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดข้ึนในช่วงก่อนและหลัง
การดําเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับทุนจาก      
กองทุกโลก (Global Fund)   

กองทุนโลก ผ่าน
กรมควบคุมโรค 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 

5.6  การเสริมสร้างการวิจัยวิจัย
เชิงปฏิบัติการระยะยาว   
ในด้าน SRH (Promoting 
Longitudinal Research 
on SRH and SRH 
Interventions) 

1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
2. น.ส. เอรดา ยาวิลาศ   

- เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่
สมาชิกในเครือข่ายของ 
INDEPTH ที่มีการ
ดําเนินงานด้านสง่เสริม
สุขภาพอนามัย พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
INDEPTH  ให้มีการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกัน 

Hewlett 
Foundation ผ่าน
ทาง INDEPTH 

Network 

5.7  Work Collaboratively 
with MEASURE to 
Complete the Drafting  
and Finalization of a 
Multi - Countoy Report 
and Provide Support to 
Developin Country 
Level Repost / 
Summasies 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
             จํารัสฤทธิรงค์ 
2. น.ส.ดุสิตา พึ่งสําราญ 

- To assess the 
availability and use of a 
minimum package of 
HIV prevention services 
for MARPS / และทําให้
ทราบสถานการณ์การใช้
บริการด้านการป้องกัน HIV 
ของกลุ่มประชากร MSM/ 
FSW / IDU  ณ ประเทศลุ่ม
แม่น้ําโขง คือ ประเทศไทย 
ลาว พม่า จนี 

MEASURE 
EVALUATION 
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5.8  โครงการ "การวิจัยเพื่อ
วางรากฐานองค์ความรู้สู่
การขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาวะทางเพศ " 

1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ 
2. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ 
3. นางเบญจมาศ รอดภัย 

- การขับเคลื่อนขบวน 
การเคลื่อนไหวทางสังคม 
ที่สนับสนุนให้บุคคลที่มีสุข
ภาวะทางเพศที่ดีทั้งทางกาย 
จิต ปัญญาและสังคม (sexual 
wellbeing) โดยมีเป้าประสงค์
สําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ของแผนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะทางเพศคือ เพื่อเพิ่มชุด
ความรู้ในประเด็นเพศวิถีและ
สุขภาวะ ที่มีการเชื่อมโยง
ความรู้สู่การกําหนดทิศทาง
นโยบาย และ/หรือการพัฒนา
มาตรการเพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติการต่างๆ (intervention)  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง    
สุขภาวะทางเพศของประชากร
ทั้งเชิงกลุ่มและเชงิพื้นที่ของ
ชุมชนนัน้ๆ ต่อไป 

มูลนิธิสร้างความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพ
ผู้หญิง (สคส.) 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

5.9  โครงการวิจัย
ประเมินผลโครงการ : 
โครงการเงินกู้ชีวิต
ปาท่องโก๋ 
(Baseline Analysis 
and Reporting for 
the Positive 
Parnership 
Project) 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
จํารัสฤทธิรงค์ 

2. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
3. Dr. Kerry  Richter 

- The Vender  shall 
commence performance of 
this purchase order on the 
effective start date and shall 
make final delivery of 
completed tasks and work 
products no later than the 
completion/delivery date 
indicated on the cover page 
of  this purchase order, 
unless this purchase order is 
cancelled earlier or 
extended by written 
modification executed by 
the Parties.  Any specific 
delivery schedule(s) for 
services and/or work 
products ordered hereunder 
will be specified in 
Attachment 1.  Whenever 
the Vendor knows, or 
reasonably should know, 
that any actual or potential 
condition is delaying, or 
delaying, or threatens to 
delay, the timely 
performance of work under 
this purchase order, the 
Vendor shall, within five (5) 
calendar days, provide Pact 
written notice thereof, 
including all relevant 
information with respect 
there to.    

PACT 
Thailand 
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6. ประเด็นปญัหาด้านบทบาทหญิงชายและการพัฒนา                                    
(Gender and Development) จํานวน 2 โครงการ 

 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

6.1  โครงการติดตาม
ประเมินผลภายในเพื่อ
เสริมพลังการทํางานของ
เครือข่าย (The Internal 
Evaluation for 
Empowering the 
Healthy Sexuality 
Networks) 

1. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ -  เพื่อสนับสนนุให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการ
ทํางานเก่ียวกับการส่งเสริม
ความรู้และความเข้าใจเร่ืองสุข
ภาวะทางเพศของผู้ที่ทํางานใน
ภาคีเครือข่าย 
-  เพือ่ทบทวนวิเคราะห์พันธกจิ 
แผนงาน และกิจกรรม และ
ปรับเปลี่ยนการทํางานของผู้ที่
ทํางานในภาคีเครือข่าย  
-  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการคิดและการทํางาน
เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศใน
ระหว่างผู้ที่ทํางานต่างองค์กรที่อยู่
ในภาคีเครือข่ายของแผนงานฯ 
-  เพือ่ถอดบทเรียนกระบวนการ
ทํางานของแผนงานฯ ที่ถือเป็น 
best practice เพื่อนําไปขยาย
ผลในอนาคต 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนนุ    

การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
ผ่าน สถาบัน

ส่งเสริม 
การจัดการ
ความรู้เพื่อ

สังคม (สคส.) 
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ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค์ แหล่งทุน 

6.2   โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนอย่าง
ย่ังยืน : กรณีศึกษาอําเภอ 
เนินขาม - หันคา  
จังหวัดชัยนาท 
(Action Research 
Project for 
"Sustainable  
Development of 
Community Welfare 
Fund : The Case of 
Nernkarm and 
Huncar Districts, 
Chainart Province") 

1. รศ.อรทัย  อาจอํ่า   
2. น.ส.จิตรานนท์   
               นนทเบญจวรรณ   
3. น.ส.วิวรรณ เอกรินทรากุล    
4. น.ส.วีรญา เดชเฟื่อง 
5. น.ส.ศิริอาภา อร่ามเรือง 
 

- เพื่อประเมินสถานภาพของ
กองทนุสวัสดิการชุมชนและ
เครือข่ายที่เป็นอยู่     
- เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสําเร็จ และปัญหาอุปสรรค
ในการดาํเนนิงานของกองทนุ
สวัสดิการชุมชนและเครือข่าย
ระดับอําเภอ  
- เพื่อทําความเข้าใจบริบทต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องในหลายๆ ระดับชอง
แต่ละตําบล และแต่ละอําเภอ  
- เพื่อสร้างเวทีในการทบทวนและ
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับระบบ 
กลไก และกระบวนการในการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและเครือข่ายระดับอําเภอ 
- เพื่อร่วมกนัแสวงหาแนวทางใน
การยกระดับสมรรถนะของ
กองทนุและเครือข่าย  
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิด
การพฒันาปรับปรุง ระบบการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประสทิธิผลหรือประสบ
ความสําเร็จในการตอบสนองต่อ
ปัญหาและความตอ้งการของ
ประชากรกลุ่มต่างๆ ไดม้ากย่ิงข้ึน 

สํานักส่งเสริม
และสนับสนนุ 
วิชาการ 2  
กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคม

และ 
ความมั่นคง
ของมนุษย์ 
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7. ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาประชากรในเอเชียอาคเนย์ (Demographic Studies in 
Southeast Asia) 

------ ไม่มีโครงการในปีงบประมาณ 2552----- 
 

 
8. ประเด็นปญัหาด้านการศึกษาเชิงนโยบายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  

(Policy Research) จํานวน 8 โครงการ 
 

ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 

8.1 โครงการติดตาม
ผลกระทบของ
นโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบใน
ประเทศ (Tobacco 
Control Policy 
Evaluation in 
South East Asia 
[Thailand] ) 

รอบที่ 1    
1. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี              
2. รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร        
รอบที่ 2                                
1. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี              
2. Dr.Philip Guest 
3. ดร.วรางคณา ผลประเสริฐ 
4. ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 
รอบที่ 3 
1. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี 
2. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
3. ผศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี 
4. นางปริยา เกนโรจน์ 
5. น.ส.ธีรนุช ก้อนแก้ว 
6. น.ส.สุรัตนา พรวิวัฒนชัย 
 

- เพื่อสํารวจแบบแผนพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี (อายุ 18 ปีข้ึนไป)
ของประชากรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ 
ภายใต้โครงการนี้) อย่างต่อเนื่อง 
- เพื่อติดตามผลกระทบจาก
นโยบายการควบคุมการบริโภค
ยาสูบที่ดําเนินการในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง
ระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
- เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี และผลกระทบจาก
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ระหว่างไทย มาเลเซีย และ
ประเทศอ่ืนๆ ที่ร่วมโครงการ       
- เพื่อศึกษาการเริ่มสูบบุหร่ีใน
กลุ่มวัยรุ่น (อายุระหว่าง 13-17 ปี)  

The Cancer 
Council Victoria,  

Australia 
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ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย วัตถุประสงค ์ แหล่งทุน 
8.2 โครงการ "ติดตาม

และประเมินผล
ภายนอกกลุ่ม
แผนงานการพฒันา
บุคลากรสุขภาพ       
ปีที่ 4-5  

 

1. รศ.อรทัย อาจอํ่า -  เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานพัฒนาผู้นําด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพฯ ในระดับและ
มิติต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายหลักอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ยุทธศาสตร์ของ สสส. 
-  เพื่อเพิ่มพนูศักยภาพหรือ
สมรรถนะของทีมงานในทุกระดับ
ของแต่ละแผนงานให้สามารถ
สร้างการสะท้อนกลับ หรือมีการ
เรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  
-  เพื่อปรับปรุงการทํางานของ
โครงการ/แผนงานให้ดีข้ึน และ
สามารถสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ในการทํางานได้ด ี

สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร้าง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

8.3  โครงการศึกษาวิจัย
นวัตกรรมทางสังคม
เพื่อการพัฒนาเมอืง
และชนบทที่ย่ังยืน 
(Social 
Innovation for 
Sustainable 
Urban and Rural 
Development) 

 

1. รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี -  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
เมืองและชนบทในลักษณะของ   
สหสาขาที่จะนําไปสู่การลดช่องว่าง
ระหว่างเมืองและชนบท 
-  เพื่อกําหนดบทบาทการลงทุน
ทางสังคมของภาคส่วนต่างๆ ได้แก ่
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วน
ท้องถ่ิน ตลอดจนภาคเอกชนและ
ชุมชนอย่างเหมาะสมและมี  
ประสิทธิภาพ             
-  เพื่อค้นหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนผ่านกระบวนการ 
พัฒนาสังคมและทฤษฎีการพัฒนา
ทุนมนษุย์เพื่อการพัฒนาผลิตภาพ
แรงงานท่ีสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาเพื่อลดช่องว่างด้านความ
แตกต่างในโครงการสร้างพื้นฐาน
ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท  
-  เพื่อค้นหาความรู้เชิงประจักษ์ที่
จะใช้ชี้นําในการสง่เสริมสุขภาพ
ผ่านกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่เหมาะสมแก่ประชากรทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท       

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 
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  -  เพื่อประเมินสภาวะความ
เชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์
ของทุนทางสังคมกับทุนมนษุย์
เพื่อนําไปจัดทําข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างความ
สมดุลและการใช้ประโยชน์ขอทุน
ทั้ง 2 ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของสังคมไทย 

 

8.4  โครงการติดตาม
ประเมินผลและศึกษา
ผลกระทบโครงการ
หนึ่งอําเภอหนึ่งทนุ 
รุ่นที่ 1 และ 2 

1. รศ.ดร.ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต 
2. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ 
3. น.ส.วรรณภา อารีย์ 

-  สํารวจและเปรียบเทียบ
สถานการณ์การเรียน การใช้ชีวิต
ตลอดจนความคิดเห็นและ
ทัศนคติของนักเรียนหนึ่งอําเภอ
หนึ่งทุนรุ่น 1 และรุ่น 2 
-  ศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มเด็ก
นักเรียนหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน     
ที่กลับมาเรียนต่อในประเทศ 
-  สํารวจชีวิตการทํางานของ
นักเรียนหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน      
รุ่น 1 ที่จบการศึกษาแล้ว โดย
วิเคราะห์ผลกระทบ (Impact 
analysis on cost and benefit) 
ที่เกิดจากโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งทุน และผลกระทบของ
โครงการที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
ตามที่นักเรียนทนุหนึ่งอําเภอหนึ่ง
ทุนศึกษาอยู่ คือประเทศไทย จีน 
ญี่ปุ่น อินเดีย สิงค์โปร์ ออสเตรีย 
อิตาลี ฝร่ังเศส และเยอรมัน 

สํานักงาน
ความสัมพันธ์
ต่างประเทศ 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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8.5 โครงการพัฒนา
ระบบเงินเดือน
ค่าตอบแทน สิ่งจงูใจ
และคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ : 
การศึกษาเพื่อพฒันา
เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการ 

1. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
2. รศ.ดร.ศิรินันท ์ กิตติสุขสถิต 
3. น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธ์ิ 
4. น.ส.วรรณภา อารีย์ 

- สร้างตัวชี้วัดและเคร่ืองมือวัด
คุณภาพชีวิตของข้าราชการพล-
เรือนสามัญ 
-  สร้างเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmark) คุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
ข้าราชการ 
พลเรือน  

(สํานักงาน ก.พ.) 

8.6 โครงการ "การ
รณรงค์การจัดทํา 

   สํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2553 " 
(The Collaborative 
Advocacy Project 
Between NSO and 
IPSR to Strengthen  
the 2010 
Population and 
Housing Census - 
PHC) 

1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ 
2. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง 
3. นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล 
4. นางเบญจมาศ รอดภัย 

- เพื่อให้บริหารประเทศ 
นักการเมือง สภาความมั่นคง-
แห่งชาติ องค์กรภาคธุรกิจ 
สื่อมวลชน นักข่าว มีความรู้ 
ความเข้าใจและเห็นประโยชน์
ของข้อมูลสํามะโนประชากร-  
และเคหะ พ.ศ. 2553  
-  จัดเตรียมต้นฉบับ/บทความ/
ข้อมูล เพื่อใชจ้ัดทําสื่อในการ
เผยแพร่/ประสัมพันธ์โครงการ  
สํามะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ. 2553 
-  สร้างความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมกับ 9 หน่วยงาน  
(กระทรวงมหาดไทย กระทรวง-
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
สาธาณณสุข กระทรวงเกษตร-
และสหกรณ์ สํานกังาน-
คณะกรรมการพัฒนาการ-
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด และ
กรุงเทพมหานคร) 

สํานกังานสถิติ
แห่งชาติ 
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8.7  โครงการจ้างที่ปรึกษา
ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่
ประเมินผล 1  
ด้านการจัดทําการ
ประเมินผลเชิงลึก 
(Consultant for 
Evaluation Officers 
in Evaluating of  
Outcomes and 
Impacts under the 
Strategic 
Performance Based 
Budgeting Project) 

1. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ   
              จํารัสฤทธิรงค์ 
3. รศ.ดร.อุไรวรรณ   

คนึงสุขเกษม 
4. รศ.ดร.อรพินทร์   
               พิทักษ์มหาเกตุ 
5. ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก 
6. อ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ 
7. น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีส่ํานักประเมินผลใน
การประเมินผลสําเร็จในระดับ
ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
- เพื่อเป็นที่ปรึกษาสํานัก
ประเมินผล ในภารกิจด้านการ
ติดตามและประเมินผลสําเร็จใน
ระดับผลลัพธ์ และผลกระทบ
ของโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
- เพื่อให้ได้รูปแบบหรือคู่มือการ
ประเมินผลสําเร็จในระดับ
ผลลัพธ์ ผลกระทบและได้
รายงานการประเมินผลสําเร็จใน
ระดับผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ของโครงการที่คัดเลือกเป็น
กรณีศึกษา 4 โครงการ เพื่อเป็น
ต้นแบบการจัดทํารายงานท่ีเป็น
มาตรฐาน และนาํไปใช้ในการ
อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรค ข้อจํากัดและเง่ือนไข
ความสําเร็จในการประเมินผล
สําเร็จในระดับผลลัพธ์และ
ผลกระทบของโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ พร้อม
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

สํานักงบประมาณ 
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8.8  การสร้างดัชนีเพื่อการ
สํารวจสภาวะสังคม
แห่งชาติ ระยะที่ 3 
(Construction of 
Social Indicators 
for the National  
Sociological 
Survey, Phase III) 

1. ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล  - เพื่อให้มี "ดชันสีังคมแห่งชาติ" 
โดยการสํารวจสภาวะสังคมแห่งชาติ
ที่จะดําเนนิการเป็นระยะๆ ไป ท่ี
จะใช้ในการตดิตาม และประเมิน 
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของประเทศไทย 
โครงการจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ
สร้างผลลัพธ์ดังนี ้
1. สร้างกรอบแนวคิด 

(Conceptual framework) 
ทางด้านสังคมและดัชนีที่จะ
สะท้อนภาพของกรอบ
แนวคิดนั้น 

2. กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ชัดเจน 

3. กําหนดแนวทางในการจัดทํา
รายงานสถานการณ์ทาง
สังคม 

สภาวิจัยแห่งชาต ิ

 

 
  



 

โครง
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

งานจัดการศึกษา 
ทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ผลิตบุคลากร ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ ที่สามารถทําการวิจัยด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเชิงประยุกต์  รวมทั้งการฝึกอบรม
การวิจัยพัฒนาความรู้ ทักษะด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานองค์กรของรัฐ เอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 สถาบันฯ มีหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คือ 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ 
  

   1.1  สาขาวิชาวจิัยประชากรและสังคม 
   เปิดสอนต้ังแต่ปี พ.ศ.2521  โดยใช้ช่ือหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากร- 
ศาสตร์  พ.ศ. 2527 ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 
2541–ปัจจุบัน ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
  

   1.2 สาขาวิชาวจิัยประชากรและอนามัยเจริญพนัธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยใช้ชื่อครั้งแรกว่าหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิจัยประชากรและสังคม  (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2536 ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว   (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2539  ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตร
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ (หลักสูตร
นานาชาติ) พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
อนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
  

 2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 1 สาขา คือ 
  2.1 สาขาวชิาประชากรศาสตร์  
  เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536   โดยใช้ชื่อครั้งแรกว่าหลักสูตรประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ พ.ศ. 2540  ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ 
พ.ศ. 2545- ปัจจุบัน ได้เปล่ียนเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
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วัตถุประสงค์ 
1. 

เพิ่มพูนความรู้
มในแง่มุมต่าง
ๆ ได้อย่างมีปร

2. 
กสูตรนานาชาติ
 มีความรู้ความ
มัยเจริญพันธุ ์ 
พัฒนาประเทศ

3. 
ประสงค์เพื่อผ
ารวิจัยเพื่อค้น
บายและวางแ

นาชาติด้วย   

 

รศึกษาทางด้านป

552 

กรและสังคม  มหา

 
หลักสูตรปริญ
รู้ ความสามาร
ๆ และสามารถ
ะสิทธิภาพ 
หลักสูตรปริญ
ติ) มีวัตถุประสง
มสามารถในการ
 รวมทั้งโครงกา
ของตนต่อไป 
หลักสูตรปรัช
ลิตนักวิชาการ
หาองค์ความรู้
ผนต่อไป และ

ราย

เปอร์เซ็นต์ก

ประชากรศาสตร์แ
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รายชื่อนักศกึษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน The Wellcome Trust – IPSR GRADUATE 
SCHOLARSHIP ปีงบประมาณ 2552 

   

1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 
1 Ms. Wang  Dongling กันยายน 2551 - กันยายน 2552 
2 Ms. Munkhzul  Zookhuu กันยายน 2551 - กันยายน 2552 

 
2) นักศึกษาหลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาวิจยัประชากรและสังคม 

 

ลําดับ ที ่ ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 

1 นายฐิตินันทน์  ผิวนิล         มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2554 

2 นางนพวรรณ  มาดารัตน์  มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2554 

3 น.ส. พรพิมล  เรืองปราชญ์        มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2554 

 
3) นักศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 

1 น.ส. ดุสิตา พึง่สําราญ มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

2 นายภูมิสุข คณานุรักษ ์ มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 

3 น.ส. รุง้ทอง ครามานนท ์ มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2553 

4 Mr. Khun Sithon มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

5 Mrs. Fariha Haseen  มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

6 น.ส. กญัจนา ตษิยาธิคม มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

7 Mr. Ramesh Adhikari  มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2555 
 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2552 
 

 สถาบันฯ สนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 
1. มีการจัดสัมมนาแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2542 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์การเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
สถาบันฯ 

2. มีการประชุมระหว่างนักศึกษาปริญญาเอกกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณาจารย์ ในปีงบประมาณ 2552 จํานวน 2 ครั้ง 

3. มีการประชุมระหว่างนักศึกษาปริญญาโทกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ
คณาจารย์ ในปีงบประมาณ 2552 จํานวน 2 ครั้ง 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ให้มีผู้แทนนักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประจํา
ทุกเดือน 

5. จัดให้นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งกําลังศึกษาวิชา Advanced Analysis of Migration 
การศึกษาที่ 2/2551 จํานวน 6 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2552 

6. สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ไปฝึกทําว ิจ ัยก ับอาจารย์ผู ้เ ชี ่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือนักศึกษา/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม สถานที่ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. นายปิยวัฒน์ เกตวุงศา  ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยกับ              
Prof. Dr. Ron Rindfuss   

University of North Carolina 
at Chapel Hill, USA  

2. น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน  ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยกับ                
Prof. Dr. Charles Hurshman  

University of Washington, USA  

 

7. สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมเสนอบทความและร่วมการ
ประชุมทางวิชาการด้านประชากรศาสตร์ โดยสถาบันฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าประชุม โดยมี
รายละเอียดตารางต่อไปนี้.- 

 

ช่ือนักศึกษา กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2551  

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
1. นางปริษฐา  อังคะรัตนา   การเตรียมการด้านเศรษฐกิจ

ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของ
ประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทาง
ประชากรกาญจนบุรี 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21  
พฤศจิกายน  

2551 

2. น.ส.สลักจิต ชืน่ชม      อิทธิพลของครอบครัวและ
บริบททางสังคมต่อการทํา
กิจกรรมยามว่างของเยาวชนใน
เขตพื้นที่เฝ้าระวังทาง
ประชากรกาญจนบุรี 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21  
พฤศจิกายน  

2551 

  



งานจัดการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

53 
 

รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช่ือนักศึกษา กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
3. น.ส.กาญจนา  เทียนลาย  โครงสร้างและอิทธิพลของข่าย

สังคมการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาต่อการย้ายถ่ินออก
นอกหมู่บ้าน:การวิเคราะห์จาก
ข้อมูลในพื้นทีเ่ฝ้าระวังทาง
ประชากรกาญจนบุรี 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21  
พฤศจิกายน  

2551 

4. น.ส.สุรัตนา  พรวิวัฒนชัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของวัยรุ่น             

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21  
พฤศจิกายน  

2551 
5. ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์   
          ดาราวุฒิมาประกรณ์ 

รูปแบบการอยู่อาศัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุใน
พื้นทีเ่ฝ้าระวังทางประชากร
กาญจนบุรี 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21  
พฤศจิกายน  

2551 

6. นายสินธ์ุ  ราชสีห์        ปัจจัยกําหนดการอยู่อาศัยหลัง
แต่งงาน ในพืน้ที่โครงการเฝ้า
ระวังทางประชากรกาญจนบุรี:
แบบแผนทางวัฒนธรรมและ
การเข้าถึงทรัพยากร 

ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2-3 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21  
พฤศจิกายน  

2551 

เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจําปี 2552 “ประชากรและสงัคม” คร้ังที ่5   

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
7. น.ส.สุพัตรา  เลิศชัยเพชร การลดลงของครอบครัวสาม

ช่วงวัยในสังคมไทย:นัยเชิง
นโยบาย                   

ณ ห้องกรุงธนบอลรูม 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

1 กรกฎาคม 
2552  

 
 

เสนอบทความทางวิชาการ ในการประชุม  3rd International Conference on Reproductive Health and 
Social Sciences Research 2009   

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
8. Mr. Lam Chi  Cuong Determinants of 

consistent condom use 
among female sex 
workers  in Khanh Hoa 
province, Vietnam    

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 

9. Mr. Khuu Van Nghia Environmental Factors 
Affecting Risk Behaviors  
among Injecting Drug 
Users in Vinhlong 
Province, Vietnam   

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช่ือนักศึกษา กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

10. Mr. Vo Hai Son Risk behavior among 
Injecting Drug Users in 
Thanh Hoa province, 
Vietnam 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 

11. Mr. Farid Alam Khan Sexual and reproductive 
health knowledge 
differential among 
unmarried adolescents in 
project and non-project 
sites of Family 
Planning Association of 
Bangladesh 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 

12. Mr. Vilaysook  Sisoulath   Relationship between 
Child Mortality 
Experience and Fertility 
Among Married Women 
in Lao PDR 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 

13. Ms. Munkhzul  Zookhuu Child Undernutrition and 
Mortality in 
KDSS,Thailand 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  
 

7th  August 
2009, 

14. Mr. Firoz  Uddin Impact of mass media on 
antenatal care (ANC) 
utilization in Bangladesh 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  
 

7th  August 
2009, 

15. Ms. Dinh Thi Thanh Hoa The Factors Affecting 
Knowledge of Source for 
Condom in Vietnam 2005 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  
 

7th  August 
2009, 

16. Ms.Wang Dongling Impact of Life Changes 
on Consistent Condom 
Use Among Thai Male 
Youth: A Study in 
Kanchanburi DSS, 
Thailand 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 
 
 

7th  August 
2009, 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช่ือนักศึกษา กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

17. Mr. Erlangga Agustino 
Landiyanto 

Evaluating the Impact of 
Health Card Program on 
Access to Reproductive 
Health Services: An 
Indonesian Experience 

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 

18. Ms. Gandolgor  Ulziinorov Women’s Quality of Life 
and the Relationship 
between Menopausal 
Symptoms and the 
Quality of life among 
Mongolian women in 
Ulaabaatar city, Mongolia   

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

 

7th  August 
2009, 

19. Mr. Thipsavanh Intharack Factors affecting infant 
mortality in Lao PDR   

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  

7th  August 
2009, 

20. Mr. Wali Mohammad 
Wyar 

Factors Affecting Antenatal 
Care Utilization in 
Afghanistan   

Krung Thep room1, 
Royal City Hotel  
 

7th  August 
2009, 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
21. น.ส.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต   สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูง

วัย ในประเทศไทย ปี 2550 
โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21 
พฤศจิกายน 

2551 
22. น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน ผลของภาวะสมรสที่มีต่อการ

ลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุใน
ประเทศไทย 

โรงแรม เดอะทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ      

20-21 
พฤศจิกายน 

2551 
 

 การประชุมประชากรและสังคม 2551 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

23. น.ส. มาลี สันภูวรรณ์  สถานภาพสมรสของหัวหน้า
ครัวเรือนกับความยากจน  

รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  1 กรกฎาคม 
2552 

24. นายธเนศ กิติศรีวรพันธ์  ครัวเรือนกลุ่มกับระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  

รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  1 กรกฎาคม 
2552 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ช่ือนักศึกษา กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

National Conference on Nanotechnology and Regulatory Issues (ต่างประเทศ) 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

1. นายธเนศ กิติศรีวรพันธ์  Awareness raising 
strategies for construction 
industry: A case of 
Bangkok construction 
industry on nanomaterials 

Calcutta University, 
Kolkata, India 

January 9 - 10, 
2009 

 

 3rd International Symposium on nanotechnology in Construction 

2. นายธเนศ กิติศรีวรพันธ์ Nanotechnology divides: 
Development indicators 
and Thai construction 
industry 

Praque, Czech 
Republic 

May 31 - June 
2, 2009 

 9th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific 
(ICAAP) 

3. น.ส. ดุสิตา พึ่งสําราญ  STI Service Utilization 
among Female Sex 
Workers in Thailand 

Bali, Indonesia 9-12 Augustม 
2009 

 XXVI IUSSP International Population Conferenc 

4. นายภูมิสุข คณานุรักษ ์ Health equity in Thai 
ageing 

Marrakech, Morocco 27 September - 
2 October 2009 

5. น.ส. นชุรี ศรีวิโรจน ์ Whether the 
environmental factors 
matter out migration in 
KDSS 

Marrakech, Morocco 27 September - 
2 October 2009 

 

8. มีเวทีเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” ของสถาบันฯ ทุกวันพุธ เวลา 12.30–13.30 น. 
ซึ่งเป็นเวทีหนึ่งที่ให้โอกาสนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการ
นําเสนอวิทยานิพนธ์และงานด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดบัท่ี ช่ือนักศึกษา ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป ี

1. น.ส. นุชรี ศรีวิโรจน์  Voices from the Coffins: Suffering after 
the Death of Myanmar, Laos and 
Cambodia Migrants in Thailand 

15 ตุลาคม 2551 

2. นางศรัณยา สุจริตกุล  Duration of Migration and Remittance 
Back Home:  A Study of KDSS Panel 
Data 

29 ตุลาคม 2551 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดบัท่ี ช่ือนักศึกษา ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป ี

3. น.ส. มาลี สนัภูวรรณ์  เร่ืองเล่าจากการเข้าร่วมประชุม  The 8th 
INDEPTH Network Annual General & 
Scientific Meeting 

5 พฤศจิกายน 
2551 

4. นายภูมิสุข คณานุรักษ ์ Trends of Health Equity among Thai 
Elderly 

17 ธันวาคม 2551  

5. นายปิยวัฒน์ เกตวุงศา  Population Dynamics and Agrarian’s 
Land Use Strategies : The Case Study 
of Nang Rong, Thailand 

7 มกราคม 2552 

6. น.ส. สุคนธา มหาอาชา  
น.ส. อัลญาณ์ สมห์ุเสนีโต  
Mr. Khun Sithon 
Mrs. Fariha Haseen  
น.ส. กัญจนา ติษยาธิคม  
Mr. Antono Suryoputro  

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

28 มกราคม 2552  

7. น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน  How to Measure Longevity? 28 มกราคม 2552 

8. Mrs. Sunethra J. Perera International contract migration and 
children left behind: Impact on 
children’s school enrolment in Sri 
Lanka 

11 กุมภาพันธ์
2552 

9. Ms. Khaing Khaing Soe The Effect of Initial Migration on 
Subsequent Migration: Evidence from 
a Longitudinal Study of KDSS (2000-
2004) 

25 กุมภาพันธ์ 
2552 

10. Mr. Nyi Nyi  The Role of Family Support on Urban 
Settlement of Labor Migrants 

2 เมษายน 2552 

11. Mr. Mohammad Raisul Haque, 
Mr. Nyi Nyi, Mrs. Sunethra J. 
Perera and Ms. Khaing Khaing 
Soe 

Experience Sharing:  Our Learning from 
the Field Trip on the Elderly, 
Reproductive Health and HIV/AIDS in 
Nan, Chiang Rai and Chiang Mai 

22 เมษายน 2552 

12. นายภูมิสุข คณานุรักษ ์ Trends in Health Equity among Thai 
Elderly 

29 เมษายน 2552  

13. นายธเนศ กิติศรีวรพันธ์  Demographic and Development 
Indicators on Nano-awareness Divide: 
From Top-down Analysis to Thai 
Construction Workforce 

10 มิถุนายน 2552  
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เจริญพ
นานาช
ณ หอ้
วันที่ 3

ตร ์(หลักสูตรน

หลักสูตรศิลปศ
บณัฑิต สาขาวชิ
ากรและอนามั
พันธุ์ (หลักสูตร
ชาติ) จํานวน 9
องประชุมชั้น 1
3 กรกฏาคม 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นานาชาต)ิ      

ศาสตร 
ชาวิจยั
มยั- 
ร
9 คน           
    

2552 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รายช่ือวทิยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ 2552 
 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ประธาน / กรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสทางการศึกษา
ของบุตร:กรณีศึกษาเขตพืน้ที่ยากจนท่ีสุด
ของเมืองสังทอง เวียงจันทน์ ประเทศ
ลาว (FACTORS AFFECTING 
CHILDREN’S EDUCATIONAL 
OPPORTUNITY:A CASE STUDY IN 
POOREST AREAS OF SANGTHONG 
DISTRICT, VIENTIANE, LAO P.D.R.) 

- รศ.ดร.จรรยา เศรษฐบุตร   
- รศ. อรทัย อาจอํ่า       
- รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ 
 

นายชวลิต  แสงชาติ   

2. การเรียนรู้เร่ืองเพศกับพฤติกรรมทางเพศ
ของวัยรุ่นไทย (SEXUAL LEARNING 
AND SEXUAL BEHAVIOR AMONG 
THAI YOUTHS)                               

- รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต  
- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
                  จาํรัสฤทธิรงค์ 
 

น.ส.รัตนาพร  อินทร์เพ็ญ 

3. สุขภาวะและสุขภาพองค์รวมของหมอ
อนามัย:นัยยะที่มีต่อทิศทางนโยบายการ
สร้างเสริมสุขภาพ (WELL-BEING AND 
HOLISTIC HEALTH OF THE 
PRIMARY HEALTH CARE 
WORKERS:ITS IMPLICATIONS FOR 
HEALTH PROMOTION POLICY) 

- รศ. อรทัย  อาจอํ่า 
- ผศ.ดร.กาญจนา  ตั้งชลทิพย์ 

น.ส. กชมน  คงเพิ่มพูล 

4. การเตรียมการด้านเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุของประชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทาง
ประชากรกาญจนบุรี (ECONOMIC 
PREPARATION BEFORE ENTERING 
AGING OF POPULATION IN 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM) 

- รศ.ดร.กุศล  สนุทรธาดา 
- รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ 

นางปริษฐา  อังคะรัตนา 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ประธาน / กรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการ
เลิกสูบบุหร่ีของคนไทย (FACTORS 
AFFECTING SUCCESSFUL 
QUITTING OF SMOKING AMONG 
THAI SMOKES)                             

- รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี    
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
 

นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ      

6. ปัจจัยกําหนดการอยู่อาศัยหลังแต่งงาน 
ในพื้นที่โครงการเฝ้าระวังทาง
ประชากรกาญจนบุรี:แบบแผนทาง
วัฒนธรรม และการเข้าถึงทรัพยากร 
(DETERMINANTS OF POST 
NUPTIAL RESIDENCE IN 
KDSS:CULTURAL PATTERN AND 
ACCESSIBILITY TO RESOURCES)      

- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
                      จํารัสฤทธิรงค์ 
 

นายสินธ์ุ  ราชสีห์            

7. โครงสร้างและอิทธิพลของข่ายสังคม
การศึกษาระดับมัธยมศึกษานอก
หมู่บ้านต่อการย้ายถ่ินออกนอก
หมู่บ้าน:การวิเคราะห์จากข้อมูลใน
พื้นทีเ่ฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี 
(STRUCTURE AND INFLUNCES OF 
SOCIAL NETWORK ON OUTSIDE 
VILLAGE SECONDARY SCHOOL 
AFFECT ON OUT MIGRATION:THE 
ANALYSIS OF THE DATA OF 
KANCHANABURI  DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE AREA) 

- รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี              
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
 

น.ส.กาญจนา  เทยีนลาย 

8. วิถีชีวิตผู้สูงอายุหญิงที่อยู่คนเดียว
ภายใต้กระแสการพัฒนา:กรณีศึกษาใน
เขตเทศบาลนครสงขลา              
(LIFESTYLES OF THE ELDERLY 
WOMEN LIVING ALONE UNDER 
THE DEVELOPMENT :A STUDY IN 
MUANG SONGKHLA MUNICIPAL 
AREA)                                        

- รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษ ี         
- ผศ.ดร.ภาณี  วงษ์เอก            
 

น.ส.จรรยา  เจตนสมบูรณ์ 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ 
ที่ 

ช่ือวิทยานิพนธ์ ประธาน / กรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

9. พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของวัยก่อนสูงอายุ พื้นทีเ่ฝ้าระวัง
จังหวัดกาญจนบุรี (HEALTH 
BEHAVIORS OF PRE-AGEING 
AND RISK FACTORS OF 
CARDIOVASCULAR DISEASES:A 
STUDY BASED ON 
KANCHANABURI DSS DATA) 

- รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษ ี        
- ผศ.ดร.กาญจนา  ตั้งชลทิพย์  
 

น.ส.กันยา  โพธิปิต ิ

10. รูปแบบการอยู่อาศัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่
เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี 
(LIVING ARRANGEMENT AND 
ELDERLY 
DEPRESSION:KANCHANABURI 
DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE 
SYSTEM (DSS), THAILAND) 

- รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง             
- ผศ.ดร.กาญจนา  ตั้งชลทิพย์  
 

ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ 
            

11. หลักประกันด้านเศรษฐกิจเพื่อวัย
สูงอายุ ศึกษากลุม่ประชากรอายุ 
40-59 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 
(FINANCIAL SECURITY FOR 
OLD AGE:A STUDY IN 
POPULATION AGED 40-59 AT 
KANCHANABURI PROVINCE) 

- รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษ ี        
- ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  
                 จํารัสฤทธิรงค์ 
 

น.ส.กัญญา  อภพิรชัยสกุล 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
12. THE IMPACT OF LIFE 

CHANGES ON CONSISTENT 
CONDOM USE AMONG THAI 
MALE YOUTH  A STUDY IN 
KANCHANABURI DSS, 
THAILAND 

- Emeritus Prof.  
Dr. Aphichat Chamratri- 

thirong 
- Asst.Prof.Dr. Suchada   

Taweesit 
 

Ms. Wang  Dongling 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อวิทยานิพนธ์ ประธาน / กรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

13. EVALUATING THE IMPACT OF 
HEALTH CARD PROGRAM ON 
ACCESS TO REPRODUCTIVE 
HEALTH SERVICES: AN 
INDONESIAN EXPERIENCE 

-  Assoc. Prof. Dr. Yothin 
  Sawangdee 

- Assoc. Prof. Dr. Bencha   
Yoddumnern-Attig     

Mr.  Erlangga  Agustino  
Landiyanto 

 

14. SEXUAL AND REPRODUCTIVE  
HEALTH  KNOWLEDGE 
DIFFERENTIAL AMONG  
UNMARRIED  ADOLESCENTS  IN 
PROJECT AND NON-PROJECT 
SITES OF FAMILY  PLANNING 
ASSOCIATION  OF BANGLADESH 

- Assoc. Prof. Dr. Uraiwan 
Kanungsukkasem 

- Assoc. Prof. Dr. Sirinan 
Kittisuksathit 

 

Mr.Farid  Alam  Khan 

15. 
 

IMPACT OF MASS MEDIA ON 
ANTENATAL CARE (ANC) 
UTILIZATION IN BANGLADESH   

- Assoc. Prof. Dr. Yothin  
Sawangdee 

- Assoc. Prof. Dr. Kusol 
Soonthorndhada 

Mr. Md. Firoz Uddin 

16. FACTORS AFFECTING INFANT 
MORTALITY IN LAO 

- Asst. Prof. Dr.  Rossarin  
Gray   

- Assoc.Prof  Orathai  Ard-
am                            

Mr. Thipsavanh  Intharack 

17. RELATIONSHIP BETWEEN 
CHILD MORTALITY AND 
FERTILITY AMONG EVER 
MARRIED WOMEN IN LAO PDR 

- Asst. Prof. Dr. Pimonpan  
Isarabhakdi 

- Lect. Dr. Sawarai  
Boonyamanond 

Mr. Vilaysook   Sisoulath 
 

18. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MENOPAUSE SYMPTOMS AND 
THE QUALITY OF LIFE OF 
WOMEN IN ULAABAATAR CITY, 
MONGOLIA 

- Assoc. Prof. Dr. Sirinan 
Kittisuksathit 

- Assoc. Prof. Dr. Amara 
Soonthrondhada 

 

Miss. Gandolgor   
Ulziinorov 

19. CHILD  UNDERNUTRITION  AND 
MORTALITY IN KANCHANABURI   
DEMOGRAPHIC   SURVEILLANCE  
SYSTEM  (KDSS), THAILAND   
 

- Assoc. Prof. Dr. Orapin   
Pitakmahaket 

- Asst. Prof. Dr. Patama  
Vapattanawong 

Miss.  Munkhzul  Zookhuu 

  



งานจัดการศึกษาทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

65 
 

รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อวิทยานิพนธ์ ประธาน / กรรมการ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ชื่อมหาบัณฑิต 

20. DETERMINANTS OF 
CONSISTENT CONDOM USE 
AMONG FEMALE SEX WORKERS  
(FSWs) IN  KHANH HOA 
PROVINCE, VIETNAM 

- Assoc.Prof.Dr. Kusol 
Soonthorndhada 

- Assoc.Prof.Dr. Amara 
Soonthorndhada 

Mr. Lam Chi Cuong 

21. RISK BEHAVIORS AMONG MALE 
INJECTING DRUG USERS (IDUs) 
IN THANH HOA             
PROVINCE, VIETNAM 

- Prof. Dr.Pramote Prasartkul 
- Assoc.Prof.Dr. Chai Podhisita 

Mr. Vo  Hai  Son 

22. ENVIRONMENTAL FACTORS 
AFFECTING RISK BEHAVIORS 
FOR HIV INFECTION   AMONG 
INJECTING DRUG USERS IN 
VINHLONG PROVINCE, VIETNAM  

- Assoc.Prof.Dr. Uraiwan 
Kanungsukkasem 

- Asst. Prof.Dr. Panee   
Vong-ek 

 

Mr. Khuu  Van Nghia 

23. THE FACTORS AFFECTING 
KNOWLEDGE OF SOURCE FOR 
CONDOMS IN VIETNAM 2005   

- Dr. Kerry   Richter 
- Lect.Dr. Charamporn 

Holumyong 

Ms. Dinh Thi Thanh 
Hoa 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

24. FAMILY STRUCTURE AND 
YOUTH QUALITY OF LIFE IN 
KANCHANABURI DSS, 
THAILAND                                

- รศ.ดร. ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต  
- ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกลุ  
- รศ.ดร. เดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวัฒน ์ 

นายวนิพพล มหาอาชา  

25. SELF DESIGNED SEXUAL 
RELATIONSHIP/COHABITATION: 
A CASE STUDY OF COLLEGE 
STUDENTS IN KANCHANABURI.    

- รศ.ดร. กฤตยา อาชวนจิกุล  
- รศ.ดร. ชาย โพธิสิตา  
- รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง  
- รศ.ดร. พมิพวัลย์ บุญมงคล  

น.ส. เขมิกา ยามะรัต  

26. THE STUDY OF HEALTH 
SECURITY AMONG THAI 
POPULATION 

- รศ.ดร. อมรา สนุทรธาดา  
- รศ.ดร. ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต  
- ศ.ดร. สุรศักดิ ์ฐานีย์พานชิสกลุ  

Mr. Mohammad Raisul 
 Haque 

27. INTERNATIONAL LABOUR 
MIGRATION AND EDUCATION 
OF LEFT-BEHIND CHILDREN IN 
SRI LANKA                                

- ผศ.ดร. อารี จําปากลาย  
- Assoc.Prof.Dr. Rosalia Sciortino  
- ผศ.ดร. อารี พรหมโม้  

Mrs. Sunethra J. Perera  

28. THE STUDY OF HEALTH 
SECURITY AMONG THAI 
POPULATION                          

- ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกลุ  
- รศ.ดร. วรชัย ทองไทย  
- ผศ.ดร. อารี จําปากลาย  

นายธีระ สินเดชารักษ ์ 
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งานบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
สถาบันฯ มุ่งสร้างสังคมโดยการให้การบริการวิชาการแก่สังคม นําความรู้ที่ได้จากงานวิจัยตามความ

ชํานาญของสถาบันฯ เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการแพทย์
สาธารณสุข การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์และโรคเอดส์ ออกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่
ประชาชนทั่วไป หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 
1. ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย ตํารา จดหมายข่าวประชากรและการ

พัฒนา วารสารประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Population Gazette) 
และแผ่นพับข้อมูลทางประชากรและสังคม เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ของสถาบันฯ ได้จัดส่งไปยังผู้รับข่าวสารตาม
บัญชีรายชื่อที่สถาบันฯ จัดทําไว้เพื่อจําแนกเป้าหมายผู้รับข่าวสารตามประเภทของเอกสาร โดยโครงการ
เผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร รับผิดชอบดําเนินการเผยแพร่ 

2. จัดอบรมระยะส้ันทั้งหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณาจารย์ของสถาบันฯ เป็นอาจารย์พิเศษ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
4. คณาจารย์ของสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําปรึกษาทางวิชาการด้านประชากรและ

สังคม รวมทั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. จัดการเยี่ยมชมและดูงานด้านการวิจัย การเรียนการสอน อบรมและการบริการแก่สังคมจาก

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. จัดประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
7. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
8. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” 
9. จัดนิทรรศการด้านประชากรและสังคม 
10. เผยแพร่ความรู้ด้านประชากรและสังคมทางส่ือมวลชน 
11. เผยแพร่ข้อมูลทางด้านประชากรและสังคมทาง Website ของสถาบันฯ 
12. ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
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1.1 ผลิตและเผยแพร่รายงานผลการวิจัยและเอกสารหนังสือ/ตํารา จํานวน 13 เล่ม 
 

 
 

 

 

A social approach to community health 
promotion interventions among 
cross-border, upland communities 
in Kanchanaburi province, Thailand 

Proceeding of 3rd International Conference 
on Reproductive Health and Social 
Sciences Research  

ผู้แต่ง: Bencha Yoddumnern-Attig, 
        Sureeporn Punpuing, Aree Prohmmo, 

Kriengsak Rojnkureesatien, 
Yupin Vorasiriamorn 

 

 

 
 

 

 

การประยุกต์ใช้สถิติเบ้ืองต้นในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

ถึงเวลา..ต้องเข้าใจและแก้ไข..ความรุนแรงทางเพศ 
เอดส์ และทอ้งไม่พร้อม 

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.อารี จําปากลาย ผู้แต่ง:   กฤตยา อาชวนจิกุล และองค์กรรว่มจัดการ
ประชมุ, ณฐัยา บุญภักด,ี สุชาดา ทวีสิทธิ ์       
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ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเทา่ไรจึงจะดี 
 

Thai Health 2009 : Stop Violence for Well-
being of Mankind (ไทย) 

ผู้แต่ง: ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้แต่ง:  ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,  กฤตยา อาชวนิจกุล, 
ชาย โพธิสิตา,  อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย,์          
กุลวีณ ์ ศิริรัตนม์งคล,  ปาณฉัตร เสียงดัง,    
สุภรต์ จรัสสิทธิ ์

 

 
 

 

 

Longitudinal Research: A Tool for 
Studying Social Change (English 
Version) 

Thai Health 2009 : Stop Violence for 
Well-being of Mankind (อังกฤษ) 

ผู้แต่ง: เบญจา ยอดดําเนิน-แอตติกจ,์ Philip Guest, 
วรชัย ทองไทย, สุรีย์พร พันพึ่ง,  

   จรรยา เศรษฐบุตร, อารี จําปากลาย,         

ผู้แต่ง: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,  กฤตยา อาชวนจิกุล, 
ชาย โพธิสิตา, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย,์          
กุลวีณ ์ ศิริรัตนม์งคล,  ปาณฉัตร เสียงดงั,         
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศรินทร ์เกรย,์ ยุพิน วรสิริอมร  สุภรต ์จรัสสิทธิ ์
 

 
 

 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล 
การตีความ และการหาความหมาย 

The Era of ARV in the Generalised HIV 
Epidemic in Thailand 

ผู้แต่ง: เบญจา ยอดดําเนิน-แอตติกจ,์ 
กาญจนา ตัง้ชลทิพย ์

ผู้แต่ง: อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์, ดุสิตา พึ่งสําราญ 
 

 

 
 

 

 

ครอบครัวไทย ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทาง
สังคมและประชากร 

การวิจัยประเมินผลกลางแผนโครงการส่งเสริมการ
ป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศ
ไทย(โครงการฟ้ามิตร) 

ผู้แต่ง: ชาย โพธิสิตา, สุชาดา ทวีสิทธิ ์ ผู้แต่ง: วาทินี บญุชะลักษ,ี อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์, 
ศิริพร ยงพานิชกุล, กัญญา อภิพรชัยสกุล 
พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, ยุทธพงศ์ ศรีวิไล,          
Min ong, Archan, ปัทมา แย้มเพกา 
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Prevention of HIV/AIDS among Migrant 
Workers in Thailand Project (PHAMIT) 

 

ผู้แต่ง: Aphichat Chamratrithirong, Wathinee 
Boonchalaksi 

 

 
1.2 ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ 
 1.2.1 จดหมายข่าวเพ่ือประชากรและการพัฒนา ปีที่  29 ฉบบัที ่1-6 ฉบับละ  
  11,500 ฉบับ  จํานวน 69,000 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 1: ตุลาคม – พฤศจิกายน 2551 ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 2: ธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 
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ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 3: กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2552 ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 4: เมษายน  – พฤษภาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 5: มิถุนายน – กรกฎาคม 2552 ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 6: สิงหาคม – กันยายน 2552 
  
 1.2.2 สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปีที ่18 จํานวน 3,000 ฉบบั 
  - ฉบับภาษาไทย = 2,000 ฉบับ/ฉบับภาษาองักฤษ = 500 ฉบับ/ 
    โปสเตอร์ภาษาไทย = 500 ฉบับ 
 1.2.3 วารสารประชากรและสังคม “Journal of Population and Social Studies”    

(2 ฉบับ/ป)ี จํานวน 1,000 เล่ม  
  - ปีที่ 17 ฉบับ 2 มกราคม 2552 = 500 เล่ม/ปทีี ่18 ฉบบั 1 กรกฎาคม 2552    

= 500 เล่ม 
 

2.  การอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการวิจัยทางประชากรและสังคม ทั้งหลักสูตรระดับชาติ
และนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม ชุมชน ประชาชนผู้สนใจ
และผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2552 ได้จัดการอบรม
หลักสูตรระยะส้ันระดับชาติ จํานวน 17 ครั้ง จํานวน 2,210 คน หลักสูตรระดับนานาชาติ จํานวน 2 ครั้ง 
จํานวน 134 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ ช่ือการอบรม วันที่ /สถานที ่ จํานวน (คน) 
9. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในคน ชดุ B (สายสงัคมศาสตร์)   
จัดประชมุ Orientation for new   
board members 

22 พฤษภาคม 2552 สถาบันวิจัยประชากร
และสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

  

28 

10. การประชุม “ถอดบทเรียนการทํางานและ
สร้างองค์ความรู้  :  กรณีเครือข่าย
คณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้” 

26-27 พฤษภาคม 2552 โรงแรมเอเชี่ยน  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

37 
 

11. การประชุมวิชาการ “ประเทศจะได้อะไร
จากการทําสํามะโนประชากรและเคหะ 
2553”  

30 มิถุนายน 2552 ห้องประชุม 213-216 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

317 
 

12. การประชุมทางวิชาการประจําปี  
คร้ังที่ 5 “ประชากรและสังคม 2552”  เร่ือง 
“ครอบครัวไทย ในสถานการณ์เปลีย่นผ่าน
ทางสังคมประชากร” 

1 กรกฎาคม 2552  ห้องกรุงธนบอลรูม     
ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

716 

13. การประชุม การเรียนรู้และยกระดับ
เครือข่าย”ภายใต้โครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนและเครือข่าย: กรณีอําเภอเนินขาม-
หันคา จังหวัดชัยนาท 

27-28 กรกฎาคม 2552 
อ.เนินขาม-หันคา จ.ชัยนาท 

30 
 

14. การประชุม  “ถอดบทเรียนการทํางานและ
สร้างองค์ความรู้”  โดยโครงการติดตาม
และประเมินผลภายนอก กลุ่มแผนงาน
พัฒนาบุคลากรสขุภาพ 

4-5 สิงหาคม 2552 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ 
อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี 

 

36 

15. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
เคร่ืองมือเพื่อสนบัสนุนความต้องการ  
และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในงาน
สร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 1”  

19 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-17.00 น. 
ณ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3  
โรงแรมรอยัลซิตี้ ป่ินเกล้า 

 

28 

16. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุด B 
(สายสังคมศาสตร์)  จัดการประชมุ 
Orientation for new board members  

20 สิงหาคม 2552  เวลา 13.00-16.30 น.  
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 

17. การประชุม “ถอดบทเรียนการทํางานและ
สร้างองค์ความรู้  :  กรณีเครือข่ายชมรม  
ทันตสาธารณสุขภูธร” 
จัดโดย โครงการตดิตามและประเมนิผล
ภายนอก กลุ่มแผนงานพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ  

20-21  สิงหาคม 2552 ณ บ้านผู้หว่าน    
อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
 

 

31 
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2.2 การอบรมระดับชาติ  (จํานวน 2 คร้ัง ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด = 104 คน) 
 

ลําดับ ช่ือการอบรม วันที ่/สถานที ่ จํานวน (คน) 

18. การประชุมระดับนานาชาต ิ
 A workshop in the Asia-Europe 
Workshop Series on 

‘Perspectives on Children’s Active 
Engagement with Migration in the 
Southeast Asian Context’  

19 – 20 กุมภาพนัธ์ 2552  

โรงแรม Ramada D’MA Bangkok 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 
 

34 

19. การจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา (The 3rd 
International Conference on 
Reproductive Health and Social 
Sciences) 

7  สิงหาคม 2552  โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

70 

 
 3. สถาบันฯ ให้บริการด้านคําแนะนําและข้อปรึกษาทางวิชาการด้านประชากรและอนามัยเจริญ
พันธุ์ ให้บริการสอนและบรรยายพิเศษแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.- 
 

 3.1 อาจารย์พิเศษ (จํานวน 62 คร้ัง/16 เร่ือง) 
ลําดับ จํานวนคร้ัง/

เร่ือง 
ช่ืออาจารย์/ 

เร่ืองทีส่อน/จาํนวน 
สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

1. 1/1 ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ ์
วิชา PHST 605 Population, Health 
and Community Health Services 
Development ในหัวข้อเร่ือง "Lif table : 
basic tool in measuring population 
health วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 
จํานวน 27 คน  

- นักศึกษาหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตร- 
มหาบัณฑิต (ไทยและ
นานาชาต)ิ ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. 3/1 ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ 
วิชา บฑสม 523 วิธีวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา หัวข้อเร่ือง 1. มองนักวิจัย
ในฐานะ "คนใน-คนนอก" (Self-reflexivity 
in research)  2. การวิจัยแบบเร่ืองเล่า 
(Narrative research)  3. การวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) ในวันที่ 14, 
21 และ 28 มกราคม 2552 จาํนวน 16 คน  

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชา
สิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
เร่ืองทีส่อน/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

3. 3/2 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
1) วิชา สต. 645 มิติหญิงชายกับนโยบาย
สังคม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 และ
วันที่ 20 ธันวาคม 2551จํานวน 25 คน  

- นักศึกษาหลักสูตรศิลป-  
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสตรีศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาที่ 
2/2551 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  

2) วิชา SHSS 561 Women, Crim and 
the Law  วันที่ 23 กรกฎาคม 2552  
จํานวน 10 คน  

 นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชา 
อาชญาวิทยา การ
บริหารงานยุติธรรมและ
สังคม ชั้นปีที ่2 คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. 5/3 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
1) วิชา  SCID 610: Seminar in Science 
Education หัวข้อเร่ือง "Qualitative 
Research" วันที่ 2 ธันวาคม 2551  
จํานวน 35 คน  

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษา 
สถาบันนวัตกรรมและ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ตึกเคมี ชัน้ 1 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) วิชา 3900600 สถิติและการออกแบบ
การวิจัยชั้นสูง เร่ือง "หลักการออกแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ" ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2552 และเร่ือง "ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ" วันที่ 28 สิงหาคม 2552  
จํานวน  15 คน 

- นักศึกษาหลักสตูร   
วิทยาศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา สํานักวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
เร่ืองทีส่อน/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

  3) วิชา MTID 605: RESEARCH 
METHODOLOGY หัวข้อเร่ือง "Social 
Research" ในวันที่ 22 และ 29 กันยายน 
2552 จํานวน 4 คน  

 

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์ 
ชั้น 2 คณะเทคนิค
การแพทย์ (ศาลายา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. 6/3 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ 
1) วิชา สมปศ. 610 การสร้างทฤษฎีและ
การจําลองแบบ หัวข้อเร่ือง "การสร้าง
ทฤษฎีตามแนวคิด GROUNDED THEORY 
ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2551     
จํานวน 5 คน 

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาเอก สาขาวิชา
ประชากรศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2521 คณะ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 8 
มิถุนายน 2552 จํานวน 45 คน  

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก  

3) วิชา สมศษ 640 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
สําหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา หัวข้อเร่ือง "การ
วิจัยเชิงคุณภาพ" ในวันที่ 14,21,28 
สิงหาคม 2552 จาํนวน 11 คน  

- ภาควิชาศึกษาศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. 1/1 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
วิชา 474532 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อเร่ือง "การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน" วันที่ 8 กันยายน 2552    
จํานวน 44 คน  

- คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร์ 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
เร่ืองทีส่อน/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

7. 1/1 รศ.อรทัย อาจอ่ํา 
วิชา สธ. 604 วิธีวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ 
หัวข้อเร่ือง "Qualitative Research 
Method วันที่ 24 มิถุนายน 2552  
จํานวน 27 คน  

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8. 1/1 ศ.ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 
วิชา LCCU 512 สัมมนาประเด็นปัจจุบัน
มานุษยวิทยาการแพทย์ หัวข้อเร่ือง 
"สถานการณ์แนวโน้มของผู้สูงอายุใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก" วันที่ 24 มิถุนายน 
2552 จํานวน 10 คน  

- อาคารภาษาและ
วัฒนธรรมสยามบรมราช
กุมารี สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเซีย 
มหาวิทยาลัย มหิดล 

9. 38/2 อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลํายอง 
1)  วิชา ICBE 341 Mathematics for 
Business and Economics วันที ่20 
เมษายน 2552 - 4 กรกฎาคม 2552 /
วันที่ 21 กันยายน – 5 ธันวาคม 2553 
จํานวน 22 คน  

- นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี ภาคเรียนที ่ 3 
ประจําปีการศึกษา 
2551-2552 /ภาคเรียน  
ที่ 1 2552-2553 
(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัย
นานาชาต ิมหาวิทยาลัย 
มหิดล 

  1)  วิชา DA 841 Fiscal and Monetary 
Policy Analysis and Management 
วันที่ 23, 24, 17 เมษายน 2552 และ 12, 
15, 18, 19 พฤษภาคม จํานวน 12 คน  

- นักศึกษาหลักสูตร Ph.D. 
(Development 
Administration) คณะรัฐ
ประสาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒน- บริหาร
ศาสตร์ กรุงเทพฯ 

10. 2/1 นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธ์ิ 
วิชา CFED 535 การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ หัวข้อเร่ือง 1)  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 1  และ  2) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2  ในวันที่ 
9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2552 จํานวน 6 คน  

- สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 3.2 วิทยากรบรรยายในประเทศ (จํานวน = 77 คร้ัง/47 เร่ือง)  
 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

1. 10/10 รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
1) เร่ือง สถานการณ์ ภาวะสุขภาพและ
นโยบายการดูแลสุขภาพสตรี, บทบาทของ
สตรีกับครอบครัวและสังคม และผูห้ญิงกับ
ความรุนแรงในครอบครัว สังคม" วันที่ 2 
ตุลาคม 2551 จํานวน 600 คน  

- โรงแรมสีมาธานี   
จังหวัดนครราชสีมา 

2) วิทยากรบรรยายเร่ือง "อนาคตของ 6 ตุลา 
2519"  วันที่ 6 ตลุาคม 2551 
จํานวน 300 คน 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) วิทยากรบรรยายเร่ือง  "National Health 
Policy / Health Promotion" เร่ือง ความ
หลากหลายทางเพศ : รัฐควรมีนโยบาย
อย่างไร" วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 
30 เมษายน 2552 จํานวน 22 คน 

- แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4) วิทยากรบรรยายเร่ือง "การป้องกันแก้ไข
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก: บทเรียนการ
ทํางานกับประชาคมท้องถ่ิน"  วันที่ 27 
พฤษภาคม 2552 จํานวน 250 คน 

- โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพฯ 

5) วิทยากรสัมมนาระดับชาติเร่ือง โรคเอดส์ 
คร้ังที่ 12  วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2552 
จํานวน 3,800 คน 

-  ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี 

6) วิทยากรบรรยายเร่ือง "ปัญหาการแท้งที่ไม่
ปลอดภัย : มุมมองและผลกระทบด้านสุขภาพ 
จิตสังคม และกฏหมาย" วันที่ 8 มถุินายน 
2552  จํานวน 250 คน 

-  โรงแรมโฆษะ       
จังหวัดขอนแก่น 

7) วิทยากรการฝึกอบรมอาสาสมัครกฏหมาย
เพื่อผู้หญิงชนบท 17 จังหวัดภาคเหนือ รุ่นที ่7 
คร้ังที่ 1 หัวข้อเร่ือง "พัฒนาการทางการเมือง : 
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชาย" 
วันที่ 8 -10 มิถุนายน 2552 จํานวน 150 คน 

-  ศูนย์สตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8) วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเร่ือง "ปัญหาและ
ข้อจํากัดเชิงนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติและชาติพนัธ์ุ" วันที่ 21 
มิถุนายน 2552  จํานวน 200 คน 

-  โรงแรมโฆษะ       
จังหวัดขอนแก่น 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 
    

9) วิทยากรบรรยายในหัวข้อเร่ือง 
"สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและเชื่อมโยงกบัปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่กําลังมาแรงในสังคมไทย" 
วันที่ 24 มิถุนายน 2552 จํานวน 80 คน 

-  โรงพยาบาลปทุมธาน ี
จังหวัดปทุมธานี 

10) วิทยากรผู้ดําเนินการอภิปราย เร่ือง 
"ท้องไม่พร้อม..... ช่วยได้อย่างไร" วันที่ 16 
กรกฎาคม 2552 จํานวน 250 คน 

-  โรงแรมรามาการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

2. 1/1 รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
วิทยากรติดตามประเมินผลการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดสํานัก
คุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ จํานวน 29 แห่ง วันที่ 4 
มิถุนายน 2552 จํานวน  80 คน 

-  สํานักงานคุ้มครอง   
สวัสดิภาพหญิงและเด็ก     
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

3. 3/1 อาจารย์ ดร.จรัมพร  โห้ลํายอง 
วิทยากรบรรยาย หัวข้อเร่ือง "Fiscal and 
Monetary Policy Analysis and 
Management" หลักสูตร "Ph.D. 
(Development Administration)       
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (วันที ่6, 8 และ 13 
มกราคม 2552) จํานวน 15 คน 

-  สถาบันบัณฑิตพฒัน - 
บริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 

4. 10/5 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา   

1) วิทยากรอบรมให้ความรู้บุคลากรใน
หน่วยงานเร่ือง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 
11 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 45 คน 

- คณะแพทยศาสตร์         
ศิริราชพยาบาล 

2) วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง "การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 
จํานวน 14 คน 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
ราชนครินทร์ 

3) วิทยากรบรรยายเร่ือง "Qualitative 
Research" วันที่ 2 ธันวาคม 2551  
จํานวน 35 คน 

- สถาบันนวัตกรรมและ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ตึกเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

  4) วิทยากรบรรยาย เร่ือง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" วันที่ 14 ธันวาคม 2551 จํานวน 
15 คน 

- คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5) วิทยากรบรรยายในการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในคน วันที่ 27 มกราคม 2552 
จํานวน 60 คน 

- สํานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล         
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6) วิทยากร เร่ืองในการประชุม             
เชิงปฏิบัติการ  "การวิจัยเชิงคุณภาพ"    
วันที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2552 จํานวน 80 คน 

- คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

7) วิทยากร เร่ือง "การวิจัยเชิงคุณภาพ : 
แนวทางการทํางานวิจัยเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนและความรู้ทางวิชาการ" วันที่ 10 
มีนาคม 2552 จํานวน 60 คน 

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรุงเทพฯ 

8) วิทยากรเร่ือง "ไข้หวัดใหญ ่สายพันธ์ุใหม"่ 
ในรายการเสวนา เร่ือง "กระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะสู่การเป็นปัญญาของ
แผน่ดนิ : ศาลายาเสวนา คร้ังที่ 1 วันที ่12 
พฤษภาคม 2552 จํานวน 250 คน 

- สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9) วิทยากรบรรยายเร่ือง "หลักการ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 21 
สิงหาคม 2552 และ หัวข้อเร่ือง "ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 28 สิงหาคม 
2552 จํานวน 15 คน 

- สํานักวิชาวิทยาศาสตร์-   
การกีฬา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10) วิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง "การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานเชิง
คุณภาพ เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
การวิจัย" วันที่ 10 กันยายน 2552     
จํานวน 40 คน 

- คณะสังคมสงเคราะห์-
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. 6/2 รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ 
1) วิทยากรบรรยายเร่ือง "การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ"  วันที่ 6 ตุลาคม 2551  
จํานวน 200 คน 

- อาคารภาษาและวัฒนธรรม 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

  2) วิทยากรบรรยายเร่ือง "วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา วันที่ 16 ธันวาคม 2551 จํานวน 
39 คน 

- อาคารจุฬาพัฒน ์7 
สํานักงานวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย 

3) วิทยากรเร่ือง "การบริหารโครงการระดับ
นานาชาต-ิโครงการกาญจนบุรี" ในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การบริหาร
โครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการรุ่นที่ 11" 
วันที่ 29 มกราคม 2552 จํานวน 50 คน 

สถาบันวิจัย
ประชากร    
และสังคม 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

-- 

4) วิทยากรในการอบรมเร่ือง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" รุ่นที่ 1  วันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 
2552 จํานวน  35 คน  

- โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

5) วิทยากรบรรยายเร่ือง "การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม" และการสัมภาษณ์
กลุ่มให้กับอาจารย์พี่เลี้ยงแกนนํานกัศึกษา 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2552  จํานวน 30 คน 

- โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส ์
กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา 
นครปฐม 

6) วิทยากรในการอบรมเร่ือง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" รุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2552 
จํานวน 35 คน  

- โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

6. 1/1 ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 
วิทยากรบรรยาย และปฏิบัติกลุ่มในหัวข้อ 
"การศึกษาอายุขัยเฉลี่ยของประชาชน
จังหวัดชลบุรี" วันที่ 7 กันยายน 2552  
จํานวน 20 คน 

-  โรงแรมชลอินเตอร์  
จังหวัดชลบุรี 

7. 2/2 ศ.ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 
1) วิทยากรบรรยาย เร่ือง "ประเทศไทยกับ
การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรผลกระทบ
และการเตรียมการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย" ในโครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานผู้สูงอายุใน
ชุมชน ภายใต้ "โครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิง
บูรณาการ โดยชุมชน" วันที่ 22 มกราคม 
2552 จํานวน 50 คน  

-  โรงแรมเดอะริช         
จังหวัดนนทบุรี 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

  2) วิทยากรบรรยายในงาน Thailand 
Research Expo 2009 หัวข้อ "ประชากร
และสังคมผู้สูงอายุ" วันที่ 2 สิงหาคม 2552  
จํานวน 200 คน 

-  ศูนย์ประชุมบางกอกคอน-
เวนชั่น เช็นเตอร์      
เช็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ 

8. 4/1 ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี 
1) วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเสริมทักษะ
ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ  วันที่ 18 – 22 
พฤษภาคม 2552 จํานวน 150 คน 

- โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก         
รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี 

2) วิทยากรในการอบรมเร่ือง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24 กรกฎาคม 
2552 จํานวน 35 คน  

- โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

 3) วิทยากรในการอบรมเร่ือง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" รุ่นที่ 2 วันที่ 3- 6 สิงหาคม 2552 
จํานวน 35 คน  

- โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 

4) วิทยากรในงาน การนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ 2552" (Thailand Research 
Expo 2009) ภาคการประชุม Twilight 
Program หัวข้อเร่ือง "เทคนิควิจัยเชิง
คุณภาพ" วันที่  28 สิงหาคม 2552  
จํานวน 150 คน 

- ศูนย์ประชุมบางกอก    
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

9. 23/8 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 
1) วิทยากรการอบรม เร่ือง "การเลือกหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และกระบวนการทํา
วิทยานิพนธ์" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551  
จํานวน  80 คน 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "เทคนคิการเขียนรายงานการวิจัย
และบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ"์ 
วันที่ 1-3 ธันวาคม 2551  จํานวน 50 คน 

- ห้องประชุมสมประสงค์   
โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ 

3) วิทยากรบรรยายแนวทางด้านการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา ประจําปี 2552   
วันที่ 20 ธันวาคม 2551 จํานวน 100 คน 

- โรงแรมรีเจ้นท์บีช ชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

  4) วิทยากรบรรยายให้กับ List of 
students from Michigan State 
University หัวข้อเร่ือง "Population 
Growth and Development Needs In 
Thailand"  วันที่ 20 มกราคม 2552 
จํานวน 9 คน 

- Asian Institute of 
Technology 

5) วิทยากรบรรยายเร่ือง "กระบวนการวิจัย
และการเขียนโครงร่างวิจัย" ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพความสามารถเชิงสมถรรณะใน
ด้านงานวิจัยของบุคลากร สคร. 4 ราชบุรี 
วันที่ 27-29มกราคม 2552 จํานวน 25 คน 

- ห้องประชุม 
บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท    
จังหวัดสมุทรสงคราม 

10.  6) วิทยากรบรรยาย เร่ือง "การเขียน
รายงาน บทความ" ในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมนักพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     
รุ่นที่ 8 วันที่ 12 มีนาคม 2552 
จํานวน 64 คน 

- ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร 
(คลองห้า) อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

7) วิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง "การวิจัยเชิง
คุณภาพ เคร่ืองมือและการรายงานผล" ใน
การจัดประชุมทางวิชาการ เร่ือง "นวัตกรรม
การเรียนรู้ :  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา"; วันที ่13 มีนาคม 2552  
จํานวน 75 คน 

- คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

8) วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 
17,18, 25 เมษายน 2552 จํานวน 40 คน 

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9) วิทยากรอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วันที่ 30 
เมษายน 2552 จํานวน 50 คน 

- กรมประชาสงเคราะห ์
สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ 

10) วิทยากรบรรยายเร่ือง "แนวทางการ
จัดทําเอกสารวิจยัส่วนบุคคล (เทคนิคการ
เขียนบทความทางวิชาการ" และ "แนว
ทางการจัดทําเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 
(ประสบการณ์การจัดทําเอกสารวิจัย)" วันที่ 
4-5 พฤษภาคม 2552 จํานวน 45 คน 

- วิทยาลัยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดปทุมธานี 

11) วิทยากรให้คําปรึกษา อพม. จงัหวัด
สมุทรสงคราม วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
จํานวน 120 คน 

- อพม. จังหวัดสมุทรสงคราม 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 
  12) วิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเร่ือง "การเพิ่มทักษะการ
เขียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์และบทความ
วิจัย" ในวันที ่24,31 พฤษภาคม และ         
7 มิถุนายน 2552 จํานวน 3 วัน     
จํานวน 15 คน 

- โรงแรมสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ   
สวนสุนนัทา กรุงเทพฯ 

13) วิทยากรบรรยายเร่ือง "การวิเคราะห์
และการเขียนรายงานการวิจัย" ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการผลิต
งานวิจัยของบุคลากร สคร.4 ราชบุรี วันที่ 
26-27 พฤษภาคม 2552 จํานวน 150 คน 

- โรงแรมกุยบุรีโฮเต็ล 
แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

14) วิทยากรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเคร่ืองมือ/แบบสอบถามการวิจัย 
เทคนิคและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ/
แบบสอบถามการวิจัย และฝึกปฏิบัติสร้าง
เคร่ืองมือ/แบบสอบถาม" ในวันที่ 2 และ 
18 มิถุนายน 2552 จํานวน 750 คน 

- ณ หอประชุม สํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเ์ด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
และผู้สูงอายุ (สท.) และ 
หอประชุม สทค. 

15) วิทยากรบรรยาย เร่ือง "การเขียน
รายงาน บทความ" วันที่ 10 มิถุนายน 
2552 จํานวน 64 คน 

- ศูนย์พัฒนาบุคลากร 
(คลอง 5) จังหวัด
ปทุมธานี 

16) วิทยากรบรรยายฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียน
รายงานวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ"์ วันที่  15-17 มิถุนายน 2552  
จํานวน 50 คน 

- โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ 

17) วิทยากรเร่ือง "การเขียนผลงานเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" ในการอบรมด้าน
วิชาการ เร่ือง "การเขียนผลงานเพือ่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ" วันที่  27 มิถุนายน 
2552 จํานวน 35 คน 

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18) วิทยากรบรรยายการอบรมความรู้
เกี่ยวกับ "สถิติสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ / การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS" 
วันที่ 9 กรกฏาคม 2552  จํานวน 45 คน 

- ณ สถาบันฝึกอบรม
เนคเทค (NECTEC 
ACADEMY) ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) 
กรุงเทพฯ 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

  19) วิทยากรบรรยายเร่ือง "เทคนิคการ
เขียนบทความทางวิชาการและการอ้างอิง" 
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2552  
จํานวน 120 คน 

- โรงแรมริชมอนด์     
จังหวัดนนทบุรี 

20) วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ประจําปี 2552 ระหว่างวันที่ 28-29 
กรกฎาคม และ 15-16 กันยายน 2552 
จํานวน 40 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส-
ราชนครินทร์ 

21) วิทยากรในการฝึกอบรมเร่ือง "การ
เขียนบทความและผลงานวิชาการ"      
วันที่  17-18 สิงหาคม 2552           
จํานวน 45 คน 

- กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ กระทรวง-
สาธารณสุข          
จังหวัดนนทบุรี 

22) วิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง "เทคนิค
การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
กระบวนการทําวิทยานิพนธ์" (สาย
สังคมศาสตร์) วันที่ 20 กันยายน 2552  
จํานวน 80 คน 

- อาคารบรรยายรวม 2 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

23) วิทยากรในการอบรมด้านวิชาการ เร่ือง 
การวิจัยเชิงปริมาณ" วันที่ 26 กันยายน 
2552 จํานวน 45 คน 

- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. 2/2 อาจารย์ยุพิน วรสิริอมร 
1) วิทยากรโครงการอบรมด้านสิทธิเด็กเพื่อ
นําไปสู่การปฏิบัติ ระดับภูมิภาค หัวข้อ 1) 
สร้างความตระหนักเร่ืองสิทธิเด็ก  2)  ฝึก
ปฏิบัติเป็นวิทยากรทุกกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักเร่ืองสิทธิเด็ก ในวันที่ 17 และ 19 
กุมภาพันธ์ 2552 จํานวน  55 คน 

- โรงแรมบางกอก พาเลส 
กรุงเทพฯ 

2) วิทยากรกลุ่มในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปบทเรียนชุมชนสวัสดิการรูปแบบ
เครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถ่ิน
ระดับตําบล  วันที่ 28 สิงหาคม  
จํานวน 75 คน 

- โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท 
อําเภอเมือง         
จังหวัดนครสวรรค์ 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

12. 1/1 Special Associate Professor Dr.Rosalia 
Maria Emanuela Sciortino 

วิทยากรหัวข้อเร่ือง "Gender Dimension 
on International Migration" ในการ
ฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Enhancing 
Women's Role in Rural 
Development"  วันที 27 มกราคม 2552  
จํานวน 26 คน 

- อาคารฝึกอบรม ศูนย์
ส่งเสริมและฝึกอบรม
การเกษตรแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตร-   
ศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน           
จังหวัดนครปฐม 

13. 5/4 รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 
1) วิทยากรการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางสู่การ
ทําวิจัยให้สําเร็จ" หัวข้อเร่ือง "เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ " วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552  
จํานวน 45 คน 

- ดอยคํารีสอร์ท  
อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) วิทยากร เร่ือง "การเก็บข้อมูล" ในการจัด
โครงการอบรมวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 8 
เมษายน 2552  จํานวน 50 คน 

- โรงพยาบาลปทุมธาน ี

3) วิทยากรการสัมมนาในหัวข้อเร่ือง "การ
ใช้ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และความสุขของคน
ในสถานประกอบการ" วันที่ 13 พฤษภาคม 
2552 จํานวน 80 คน และวันที ่17 
มิถุนายน 2552 (ภาคปฏิบัติ)  
จํานวน 120 คน  

- โรงแรมดุสิตปร้ินเซสโคราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

4) วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเร่ือง 
"โครงการวิจัยแรงงานข้ามชาติ" วันที 20 
มิถุนายน 2552 จํานวน 200 คน 

- โรงแรมโฆษะ         
จังหวัดขอนแก่น 

14. 3/3 ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ 
1) วิทยากรการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สตรีศึกษาศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 
2551  จํานวน 6 คน 

- โรงแรม Setha Palace 
กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน-
ลาว 

2) วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเร่ือง "บทเรียน
การทํางานเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
และชาติพนัธ์ุ" เวลา 11.15-12.30 และ
หัวข้อ "ทํางานเอดส์ชายแดนเชิงบูรณาการ
อย่างไรถึงจะได้ผล" เวลา 15.45-17.00 น. 
วันที่ 20 มิถุนายน 2552 จํานวน 200 คน 

- โรงแรมโฆษะ         
จังหวัดขอนแก่น 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 
  3) วิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาต ิ

เร่ือง "Mekong Development in 
Transition: Challenges and Prospects 
"การพัฒนาลุ่มน้ําโขงในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง: ความท้าทายและทิศทางใน
อนาคต"  วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
จํานวน 150 คน 

- โรงแรมสุนีย์ แกรนด ์
แอนด์ คอนเวนชัน่  
เช็นเตอร์ อุบลราชธาน ี

20. 1/1 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง 
วิทยากรในการอภิปรายเร่ือง "การกําหนด
นโยบายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย" 
ในการจัดสัมมนาเร่ือง "นโยบายแรงงานข้าม
ชาต-ิบทบาทสมาชิกรัฐสภาและประชาสงัคม"  
วันที่ 31 ตุลาคม จํานวน 80 คน 

- โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพฯ 

21. 1/1 รศ.ดร.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ 
วิทยากรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"มารู้จักการวิจัย... ใช้ SPSS.... ให้เป็น : ข้ัน
พื้นฐาน" วันที่ 4 กันยายน 2552  
จํานวน 25 คน 

- ห้องประชุมชั้น 2 
หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. 1/1 รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 
วิทยากรเร่ือง "สมมติฐานในการวิจัยตัวแปร 
และการสุ่มตัวอย่าง" ในการจัดอบรมวิจัย
เชิงปริมาณ วันที่ 7 เมษายน 2552  
จํานวน 50 คน 

- ห้องประชุมอาคารทรัพย์
สังเวียน ชัน้ 3 
โรงพยาบาลปทุมธานี 

23. 3/3 รศ.ดร.อรทัย อาจอ่ํา 
1) วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การประเมินผล
เพื่อสร้างเสริมพลงัอํานาจ" ให้กับนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบาย
สวัสดิการสังคม (ภาคพิเศษ) วันที่ 19 
เมษายน 2552 จํานวน 40 คน 

- คณะสังคมสงเคราะห์-
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

2) วิทยากรบรรยายในการจัดอบรม 
"Outcome Mapping" วันที่  21 
พฤษภาคม 2552 จํานวน 90 คน 

- IBIS Sathorn hotel in 
Bangkok 

3) วิทยากรเร่ือง "การประเมินผลแบบสร้าง
เสริมพลัง (Empowerment Evaluation)"  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 จํานวน 150 คน 

- โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 
จังหวัดขอนแก่น 
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 3.3 วิทยากรบรรยายต่างประเทศ (จํานวน 4 คร้ัง/4 เร่ือง)  
 

ลําดับ จํานวนคร้ัง/
เร่ือง 

ช่ืออาจารย์/ 
วิทยากรบรรยายเร่ือง/จาํนวน 

สถานทีส่อน 

ภายในสถาบันฯ ภายนอกสถาบันฯ 

1. 1/1 ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ 
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"Operations Research on Reproductive 
Health Research" ระหว่างวันที่ 20-24 
ตุลาคม 2551  

- เมือง Pyin Oo Lwin 
Township  
ประเทศสหภาพพม่า 
 

2. 1/1 รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Social 
Science Research" ระหว่างวันที่ 27 
ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551 

- 27-29 ตุลาคม 2551 
เมือง Pyin Oo Lwinship 
30 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน  2551
กรุงย่างกุ้ง  
ประเทศสหภาพพม่า 

3. 
 

1/1 ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Social 
Science Research" ระหว่างวันที่ 27 
ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551 

- 27-29 ตุลาคม 2551 
เมือง Pyin Oo Lwinship 
30 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน  2551
กรุงย่างกุ้ง  
ประเทศสหภาพพม่า 

4. 1/1 ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"Development of Research Proposals 
on Reproductive Health, State 
Research Centre on maternal and 
Child Health and Human Research" 
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 
2552 

- เมืองอูลันบาตอร์ 
ประเทศมองโกเลีย 
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 4. เป็นที่ปรกึษาและให้คําแนะนาํปรึกษาทางวิชาการด้านประชากรและสังคม รวมท้ังเป็น
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายละเอยีดดังต่อไปนี.้- 
 

  4.1 บุคลากรสายวิชาการเป็นที่ปรึกษาจํานวน 12 คร้ัง  
 

1) ผศ.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สํานักงาน
ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 จนถึงปัจจุบัน  

2) รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่ประเมินผล 1 ด้านการ
จัดทําการประเมินผลเชิงลึก สํานักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน 

3) รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างเสริม
สุขภาพประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น"ของสถาบัน
พระบรม-ราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2552 จนถึง
ปัจจุบัน 

4) รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือและเป็นที่ปรึกษาในการสรุปผล
การประเมินผลโครงการมหกรรมราชวิทยาลัยฯ สู่ประชาชน "ลงน้ํา ลดพุง ลดโลกร้อน" จํานวน 25 คน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วันที่ 25 เมษายน 2552 

5) รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต เป็นผู้ปรึกษาและให้คําแนะนําวิชาการ 3 รายการคือ.- 
 -  เป็นผู้พิจารณาบทความเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทยวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร" 

ซึ่งเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2551 

 - เป็นที่ปรึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น ผลงานวิจัย เรื่อง "ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้าม
ชาติต่อชุมชนแม่สอด: การสร้างความกลมกลืนและความม่ันคง" ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเซีย สถาบัน
เอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 ธันวาคม 2551 

 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามและให้คําปรึกษาผลงานวิจัย เรื่อง "การเสริมสร้าง
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ" ของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 

6) รศ.อรทัย อาจอ่ํา ร่วมพิจารณาโครงการย่อยโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ประเด็น "การ
ประยุกต์แนวคิดสุขภาพองค์รวมในงานทันตกรรม" และ "การสร้างวิถีการเรียนรู้อย่างมีความสุข"  
จํานวน 25 คน ศูนย์ประสานงานแผนงาน โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 

7) อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลํายอง เป็นที่ปรึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น ผลงานวิจัย เรื่อง 
"ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนแม่สอด: การสร้างความกลมกลืนและความม่ันคง" ศูนย์วิจัยการ
ย้ายถิ่นแห่งเอเซีย สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 ธันวาคม 2551 

8) อาจารย์ยุพิน วรสิริอมร เป็นผู้ปรึกษาและให้คําแนะนําวิชาการ 2 รายการคือ .- 
 - เข้าร่วมวิพากษ์รูปแบบการจัดสวัสดิการท้องถิ่นที่เหมาะสม จํานวน 25 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 20 มิถุนายน 2552 
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 - เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 
วันที่ 26 สิงหาคม 2552  

9)  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์ เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มการศึกษาทางสังคม ในการประชุมเชิง (Workshop) เรื่อง "สุขภาพทางเพศกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ" โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 6 มีนาคม 2552 
 
  4.2 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการรวมทั้งสิ้น 76 รายการ 

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 61 รายการ 
1)  รศ.สุรีย์พร พันพึ่ง เป็นกรรมการวิชาการ  8 รายการ 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ให้กับนางสาวไพรินทร์ มากเจริญ นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) คณะศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 ตุลาคม 2551 

- กรรมการดําเนินงานจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง "พุทธศาสนาในยุคบริโภคนิยม" ฝ่าย
อํานวยการ คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4148/2551 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 255 

- กรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
1197/2551 ลงวันที่ 29 

- กรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The First Annual International 
Graduate Research Conference on Social Sciences and Humanities หัวข้อ “Harmony in 
diversity" คําส่ัง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 204/2551 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2551 

- กรรมการจัดงาน "มหิดลวิชาการ ประจําปี 2552" ฝ่ายดําเนินการ ระหว่างวันที่ 6-7 
กุมภาพันธ์ 2552 คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4857/2551 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551 

- กรรมการงบประมาณการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล คําส่ัง มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1/2552 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 

- กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจําปี 2552 
(คณะกรรมการอํานวยการ) วันที่ 15 มิถุนายน 2552 

- กรรมการกํากับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยบัณฑิตศึกษา คําส่ัง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหดิล ที่ 251/2552 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 

 

2) รศ.ดร.ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต เป็นกรรมการวชิาการ 9 รายการ 
 - ผู้แทนเพื่อดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13 ตุลาคม 2551 
 - กรรมการสวัสดกิารมหาวิทยาลัยมหิดล คําส่ังมหาวิทยาลัยมหดิล ที่ 4199/2551 ลง

วันที่ 24 ตุลาคม 2551  
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 - กรรมการคัดเลือกวทิยานิพนธ ์เพื่อรับรางวัลวทิยานิพนธด์ีเดน่ ประจําปี 2551 คําส่ัง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 411/2551 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 

 - เข้ารว่มติดตามการเยี่ยมสํารวจสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สถาบันอณูชีววทิยาและพันธุศาสตร ์วันที ่26-27 มกราคม 2552 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่สําหรบัผู้ที่
เป็น/จะเป็นผู้วา่ราชการจังหวดั รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2552 

 - กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด A (ชุดกลาง) คําสั่ง
มหาวิทยาลัย- มหิดล ที่ 947/2552 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาอาชีพของผู้ติด
เชื้อเอดส์ในกลุ่มดอกฝ้าย อ.เมอืง จ.เลย" ในการจัดทําวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 31 มนีาคม 2552 – 20 เมษายน 2552 

 - อนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดเีด่นแห่งชาตขิอง ปอมท. ประจําปี พ.ศ. 2551 สาขา
สังคมศาสตร ์คําส่ังที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ 3/2552 ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2552 

 - กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาวมริน เปรมปรี นักศึกษาหลักสูตรศิลป
ศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 
สิงหาคม 2552 

 

3) รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา เป็นกรรมการ 3 รายการ 
- กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอรวรรณ น้อยวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 21 
ตุลาคม 2551 

-  กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร์) 
วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี)  

-  กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์นางสาวทิพย์อรุณ สมภู่ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 27 เมายน 2552 

 

4) ผศ.ดร.อาร ี จําปากลาย เป็นกรรมการ 6 รายการ 
- กรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

วันที่ 31 ตุลาคม 2551 และคําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4622/2551 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 
- ผู้แทนสถาบันฯ เป็นคณะกรรมการผังแม่บท ระบบกายภาพ และภูมิทัศน์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี คําส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2135/2551 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
- กรรมการนโยบายและบริหารงานวิ เทศสั มพั นธ์ ของมหาวิทยา ลัย  คํ า ส่ั ง

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 811/2552 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 
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- กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการเสริมสาย
สังคมศาสตร์) วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี) 

- ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อมาเลือกกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ) กองกฎหมาย วันที่ 2 มิถุนายน 2552 

- กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นางไพสุดา ดํารงชลธี และของนางสาววรรณ
ภา  อารีย์ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 
สิงหาคม 2552 

 

5)  รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ ์เป็นกรรมการ 3 รายการ 
  - กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 

สาขาวิชาประชากรศึกษา (หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คําส่ัง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศย 1813/2551 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551 

- กรรมการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 คําส่ัง
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 162/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 

- กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร์) 
วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี) 

 

6) ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย ์คณะทํางานกํากับการจัดทํากรอบนโยบายการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สังคมผู้สูงอายุ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 

 

7) ศ.ดร.ปราโมทย ์ประสาทกุล เปน็กรรมการ 8 รายการ 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์นางสาวสรินทิพย์ กลับหอม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 
- คณะทํางานกํากับการจัดทํากรอบนโยบายการวิจัยทีเ่กี่ยวกับสังคมผู้สูงอาย ุประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2551  
- กรรมการวิทยานิพนธ ์ของ นางสาวสณฑี พฤกษ์ปาริชาติ คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2552 
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสาย

สังคมศาสตร์) วันที่ 16 มนีาคม 2552 – 16 มนีาคม 2556 (วาระ 4 ป)ี 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวกมลฉัตร์ บุศยารัศมี นักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 10 เมษายน 2552 
- กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจําปี 2552 
(คณะกรรมการคัดเลือก "แม่ 100 ปี" ) วันที่ 15 มิถุนายน 2552 

- กรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 
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- ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขาวชิาการ (สาขาสังคมวิทยา) ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิลงวันที ่7 สิงหาคม 2552 

 

8) รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
เฉพาะพื้นที่สําหรับผู้ที่เป็น/จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 

 

9) รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทําหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการเฉพาะพื้นที่สําหรับผู้ที่เป็น/จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 

 

10) อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลํายอง ผู้ร่วมผลิตในคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ชั้นสูง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คําส่ังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 969/2552 ลงวันที่ 1 
เมษายน 2552 

 

11) รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี เป็นกรรมการ 3 รายการ 
- กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร์) 

วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี)  
- กรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 
- คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นายจักรพงษ์ นิลพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรปกติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คําส่ัง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศญ 1654/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 

 

12) รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา เป็นกรรมการ 3 รายการ 
 - กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร์) 

วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี)  
  - กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ นางเสาวคนธ์ วีระศิริ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 
เมษายน 2552 

  - กรรมการสอบปากเปล่าโครงร่างวิจัยของ นางสุวารี วงศ์โรจนานันท์ นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์-สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 เมษายน 2552 

 

13) รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
(กรรมการเสริมสายสังคมศาสตร์) คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 947/2552 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552 (16 
มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 วาระ 4 ปี)  
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14) อาจารย์ ดร.อุมาภรณ ์ภัทรวาณชิย์ เป็นกรรมการ 2 รายการ 
 - กรรมการจรยิธรรมการวจิัยในคนของมหาวิทยาลัยมหดิล ชุด B (ชุดสายสังคมศาสตร์) 

วันที่ 16 มนีาคม 2552 – 16 มนีาคม 2556 (วาระ 4 ป)ี  
  - กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจําปี 2552 
(คณะกรรมการคัดเลือก "แม่ 100 ปี" วันที่ 15 มิถุนายน 2552 

 

15)  ผศ.ดร.ภาณี  วงษ์เอก เป็นกรรมการ 2 รายการ 
 - คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการเสริมสาย

สังคมศาสตร์) วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี)  
 - อนุกรรมการจัดงาน Mhaidol University International Day 2009 ฝ่ายของรางวัล 

คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 974/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 
 

16)  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เป็นกรรมการ 3 รายการ 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B (ชุดสาย

สังคมศาสตร์) วันที่ 16 มีนาคม 2552 – 16 มีนาคม 2556 (วาระ 4 ปี) 
- ประธานคณะผู้ประเมินวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัล

วิทยานิพนธ์ ประจําปี 2552 สาขาสังคมวิทยา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2552 

- กรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 

 

17)  อาจารย์ ดร.สวรัย บุณยมานนท์ กรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศูนย์มุสลิมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คําส่ังคณะเศรษฐศาสตร์  ที่ 71/2552 ลง
วันที่ 29 เมษายน 2552 

 

18)  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง "การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มดอกฝ้าย อ.เมือง จ.เลย" ในการจัดทําวารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 31 มีนาคม 2552 – 20 เมษายน 2552 

 

19) ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย ์ เป็นกรรมการ 2 รายการ 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นายสมพล วันต๊ะเมล์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏี-

บัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 7 เมษายน 2552 
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมภูมิ แสวงกุล นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 

สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2552 
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20) รศ.ดร.อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อมาเลือก
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ข้าราชการ ตําแหน่งวิชาการ) สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มิถุนายน 2552 

21)  รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" 
ประจําปี 2552 (คณะกรรมการคัดเลือก "แม่ 100 ปี"วันที่ 15 มิถุนายน 2552) 

 

  บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 15 รายการ 
1) นส. เสาวภาค  สุขสินชัย เป็นกรรมการ 2 รายการ 

- ผู้แทนเพื่อดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13 ตุลาคม 2551 

-  ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อมาเลือกกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทสนับสนุน) กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 
มิถุนายน 2552 

 

2) นายมงคล  โอ้รา เป็นกรรมการ 2 รายการ 
- ผู้แทนเพื่อดําเนินการคัดเลือกอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13 ตุลาคม 2551 
- ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อมาเลือกกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์

ประจํามหาวิทยาลัย (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย) กองกฏหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มิถุนายน 2552 
 

3) นายสมเกียรติ  เขียวแก่ กรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 วันที่ 31 ตุลาคม 2551 และคําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4622/2551 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2551 

 

4) นส.ปาณฉัตร  เสียงดัง  เป็นกรรมการ 3 รายการ 
- กรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551  

 - กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานวันแม่ปี 2552 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจําปี 2552 
(คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ)  คําส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1985/2552 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

 

5) นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว เป็นกรรมการ 2 รายการ 
 -  กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานวันแม่ปี 2552 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  - คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจําปี 2552 
(คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ) คําส่ัง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1985/2552 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 

 

6) นางสาวลักษณา นิลอุบล อนุกรรมการจัดงาน Mhaidol University International Day 
2009 ฝ่ายของรางวัล คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 974/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 

 

7) นางสาวสุภรต์  จรัสสิทธิ์ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด B 
(สายสังคมศาสตร์) คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1202/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 

 

8) ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ในการแข่งขันกีฬา
บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2552 คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1286/2552 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 

 

9) นางเอื้อมเดือน  วิริยะมนตรี ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เพื่อมาเลือกกรรมการ
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ข้าราชการ ตําแหน่งประเภททั่วไป) สํานักงานอธิการบดี วันที่ 2 
มิถุนายน 2552 

 

10) นายณัฐวุฒิ  จันทร์อุ่น  กรรมการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2956/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 
 
 5. จัดการเยีย่มชมและดูงานด้านการวิจยั การเรียนการสอน อบรมและการบริการแก่สังคม
จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  5.1 การเยีย่มชมและดูงาน ฟังบรรยายพิเศษด้านการวิจัย การเรยีนการสอน อบรมและ
การบริการวิชาการแก่สังคมจากหนว่ยงาน
ภายในประเทศ 
 

 
1. รศ.ดร.สุรยี์พร พันพึง่ และผู้บริหารของสถาบันฯ    

ใหก้ารตอ้นรับคณะเยี่ยมชมสํารวจการประเมิน
ตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหดิล 
ระยะที่ 3 ปงีบประมาณ 2251  จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล   จํานวน 8 คน    

 เมื่อวันที่   21 – 22 มกราคม 2552 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
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2. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ  เลียวประไพ ให้การต้อนรับคณะ

เยี่ยมชมดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) / กลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานเป็นนักวิชาการและนักวิจัยของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน จํานวน 58 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552  

 
 
 
3. รศ.ดร.สุรยี์พร  พันพึง่ ผู้อํานวยการสถาบันฯ ให้การ

ต้อนรับ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดี
วิทยาลัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการเข้าเยีย่มชม และปรึกษาหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 7 คน วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2552  

  
 
 
 
 
 
 
4. นางสุภาณีปล้ืมเจริญ /นางเอมอร สมิตสันต/์   
 น.ส.จุฑากาญจน์ อตธินานนัท ์/นางอัธยา นิซ ู/  
 น.ส.จารุวรรณ จารุภูมิ และ นางจําเริญศรี  เขียวแก่  

ใหก้ารตอ้นรับผู้อํานวยการฯ รองผู้อํานวยการฯ 
 และคณะเจ้าหนา้ที่จากสถาบันพฒันาการสาธารณสุข-

มูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหดิล ในการเย่ียมชม  
 และพดูคยุเร่ืองการบริหารงานด้านการเงินของสถาบันฯ 

จํานวน 8 คน วนัที่ 20 มนีาคม 2552 
   
  
 
 
 
  

รูปท่ี 4 

รูปท่ี 3 



100 งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

รายงานประจําปี  2552 
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5. รศ.ดร.สุรยี์พร พันพึง่ ผู้อาํนวยการสถาบันฯ ให้

การตอ้นรับผู้บรหิารจากสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล : อธิการบดี รองอธกิารบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและ
ส่ิงแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกองการ-
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหดิล  ในการทํา 
Performance Agreement ระหว่างสถาบันฯ 
กับมหาวทิยาลัย จํานวน 8 คน วันที่ 24 
เมษายน 2552  

 
 
  5.2 การเยีย่มชมและดูงาน ฟงับรรยายพิเศษด้านการวจิยั การเรียนการสอน อบรมและการ
บริการวชิาการแก่สงัคมจากหน่วยงานภายนอกประเทศ  
  

6.  ผศ.ดร.อารี จําปากลาย/น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย และ นางวรรณี หุตะแพทย์ ให้การต้อนรับชาวเวียดนาม  
จาก FILABAVI Health and Demographic Surveillance System, Hanoi Medical University, 
VIETNAM ในการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี/ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยเฝ้าระวังทางประชากร  ระหว่าง Filabavi HDSS กับโครงการวิจัยกาญจนบุรี 
รวมถึงโอกาสในการดําเนินงานวิจัยร่วมกันและการพัฒนาบุคลากรของสองหน่วยงาน จํานวน 15 คน 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 

 

7. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ให้การต้อนรับ Associate Dr. Mushtaque Chodury จาก Rockefeller 
Foundation ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ Director for Asia  ในการมาเยี่ยมชมติดต่อประสานงานด้านการ
วิจัยในอนาคต จํานวน 1 คน วันที่ 16 มกราคม 2552 

 
  

รูปท่ี 5 
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8. รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง /รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา  
และผศ.ดร.ภาณี  วงษ์เอก ให้การต้อนรับคณะ   
ดูงานจาก Kathmandu University (KU), 
Nepal  ซึ่งประกอบด้วย  Prof. Dr.Suresh Raj 
Sharma, Vice –Chancellor/ Prof. Dr.Ram 
Shrestha, Director of Dhulikhel Medical 
Institute, and Dean School of Medical 
Science/ Dr.Sujan B. Marahatta, Lecturer  
School of Medical Science, Ph.D Student 
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
และจากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล / รศ.ดร.พัชรี  
เลิศฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย / คุณลลิตา  อดุลย์กิตติไพศาล, หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
เครือข่ายต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ในการมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการริเริ่มสร้างความร่วมมือระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการแพทย์ฑุลิเคล กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้าน Reproductive 
Health / Population/ gender perspective ที่เกี่ยวกับเรื่อง unmet need ของวิธีคุมกําเนิด 
นอกจากน้ีเขายังสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฯ /short course training ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนบุคลากรระหว่างสถาบันฯ จํานวน 5 คน ในวันที่ 13, 21 มกราคม 2552 

 
9. รศ.ดร.สุรยี์พร  พันพึง่ ผู้อํานวยการสถาบันฯ ให้การ

ต้อนรับ คณะดงูานจาก The Rockefeller 
Foundation ประกอบดว้ย  Associate Maria  
E.Blair, Vice President, New York /. Dr.Sam 
Karnaghan, Senior Consultant - 
international Development , 
London/ Dr.Ashvin Daval  Managing, 
Director Asia, Asia office, Thailand  และ. 
Associate Pen  Suwannnarat  Program, 
Southeast Asia Regional Office ในการมา
ปรึกษาหารอืในความร่วมมือเรือ่งการวัดการ
ประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงอณุหภูมิโลก จํานวน 4 ท่าน ในวันที่ 19 มกราคม 2552  

 
 

รูปท่ี 8 

รูปท่ี 9 
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รูปท่ี 12 

10. รศ.ดร.สุรียพ์ร พันพึง่ และ รศ.ดร.อมรา 
สุนทรธาดา ใหก้ารต้อนรับ Associate Dr. A. 
Mushtaque R. Chowdhury,  Director,  
The Rockefeller Foundation ประจํา
สํานักงานกรุงเทพฯ Asia Office ในการ
เจรจาขอความรว่มมอืด้านการวจิัยและ
กิจกรรมอืน่ๆ เพื่อการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ในวันที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2552 

 
 

 

 
 
11. รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา ให้การต้อนรับ 

Programme Officer จาก  Ministry of 
Women's Affairs, Cambodia 
ประกอบดว้ย  Mrs. Khlok Peng Thol  / 
Ms. Keth Kanha / Ms. Nith Sreya  และ 
Mr. Ra Sotheamony ในการศึกษางานและ
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการบริหารจัดการโครงการ
อนามัยการเจรญิพันธุ ์โดยได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณโครงการความร่วมมือผ่าน TICA 
กระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนการ
ช่วยเหลอืผา่นกรมวิเทศจํานวน 4 คน ในวันที่ 9-20 มีนาคม 2552 

 

12. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ /      
รศ.ดร.สุรยี์พร พนัพึ่ง/ ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
และ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ให้การต้อนรับ 
Ms. Zhou Shujuan, Deputy 
Director, Survey Division of CPDRC 
(Head of delegation) / Ms. Qin Min, 
Researcher of CPDRC (Interpreter)/ 
Ms. Fan Jingjing, Engineer of 
CPDRC (Data Development) /     
Ms. Jiang Yu, Intern Researcher,  

รูปท่ี 10 

รูปท่ี 11 
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 Development Research Division of CPDRC, และ  Mr. Zhang Gang, Intern  Researcher, PDRC  
ในการศึกษาดูงานด้าน Longitudinal Survey เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูลการเฝ้าระวังทางประชากรของสถาบันฯ  และวางแผนพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยการเฝ้าระวังทาง
ประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ให้แก่บุคลากรของประเทศจีน จํานวน 5 คน ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2552
  

 

13. รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา และ  รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ให้การต้อนรับ  Mr.Yuta  Abe นักศึกษา
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย NIHON ประเทศญี่ปุ่น ในการทําวิจัย เรื่อง “Creation of a Bilateral 
Cooperation System on Extermination of Human Trafficking between Thailand and 
Japan” ซึ่งเป็นการร่วมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม  และ Nihon University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2552 (6 
เดือน) 

  

14.  ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ให้การต้อนรับ Dr. Chihiro Shirakawa, Associate Professor from National 
Museum of Ethonology, Osaka, Japan ในการร่วมทําวิจัยด้านมานุษยวิทยา ด้าน Medical 
Anthropology ร่วมกับอาจารย์นักวิจัยของสถาบันฯในวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 ธันวาคม 2552  (7 
เดือน) 

  

15. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อํานวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Mr. Thu Danh, M.A. Student from 
Tulane University, USA. ในการฝึกงานด้านการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ  2005 และ 
2007 KDSS data วันที่ 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2552 (3 เดือน) 

 

16. รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง/อ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ให้การต้อนรับ Dr. Mark Vanlandingham, 
Professor of International Health, Department of International Health and Development, 
School of Public Health and Tropical Medicine/ Ms.Elizabeth Nauman, Ph.D. Student 
from Tulane University ,USA. ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ 2005 and 2007 KDSS data จํานวน 
2 คน วันที่ 1-30 มิถุนายน 2552   (1 เดือน)  

 

17.  ผศ.ดร. อารี จําปากลาย/ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ให้การต้อนรับชาวเวียดนาม จาก Hanoi Medical 
University, National Hospital of Pediatrics, Vietnam  โดยหัวหน้าคณะคือ  Dr. Nguyen Thu 
Huong  และทีมในการเยี่ยมชมการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทํางานและประสบการณ์ด้านการวิจัยเฝ้าระวังทางประชากร  ระหว่าง Filabavi HDSS กับ
โครงการวิจัยกาญจนบุรี รวมถึงโอกาสในการดําเนินงานวิจัยร่วมกันและการพัฒนาบุคลากรของสอง
หน่วยงาน จํานวน      18 คน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 

 

18. ผศ.ดร.ภาณ ีวงษเ์อก/น.ส.ลกัษณา นิลอุบล ให้การต้อนรับนักศึกษาหลกัสูตร Master Degree Programme  
in Health Promotion Diponegoro University, Semarang, Indonesia ในการศึกษาดงูานดา้น HIV/AIDS  
Situation and Prevention Programs in Thailand จํานวน 15 คน วนัที่ 2-8 สิงหาคม 2552  
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 6. การจัดประชุมสัมมนาท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  6.1 การจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ จํานวน 16 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรม  1,494 คน 
 

ลําดับ ชื่อการประชุม/สัมมนา วันท่ี /สถานท่ี จํานวน (คน) 

1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายรักษ์สุขภาพ 
คร้ังท่ี 2 เร่ือง สุขภาพดี ผลงานดี ชีวีมีสุข  

21 ตุลาคม 2551 รพ.สมิติเวช 130 

2. การประชุมวิชาการชาวนา เร่ือง ดินดี น้ําดี ข้าวดี 
ชุมชนดี ชีวีมีสุข  

25 ตุลาคม 2551 หอประชุม
ศาลาประชาคม  อ.ขุขันธ์  จ.ศรี
สะเกษ 

300 

3. การประชุมตัวช้ีวัดการสร้างเสริมสุขภาพ : ความท้าทาย
ในบริบทสังคมไทย (Health Promotion Indicators : 
Its Challenges in the Thai Context)  

10-11 พฤศจิกายน 2551  โรงแรม 
อมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

40 

4. การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ  
 

20-21 พฤศจิกายน 2551  โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร์  เขตรองเมือง 
กรุงเทพฯ  

200 
 

5. ประชุม เครือข่ายข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Thai 
Health Information Network (THINK) 

23 ธันวาคม 2551 สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

36 

6. การประชุม วิถีแห่งการสร้างสุขภาพ : ถึงเวลาบูรณาการ 
(Health Promotion and Modes of integration) 

27- 28 มกราคม 2552 โรงแรม  
 อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

120 

7. งานเปิดตัวหนังสือและแถลงข่าว “วิกฤตโลกร้อน
และวิกฤตเอดส์”  
 

26 กุมภาพันธ์ 2552 โรงแรม       
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น  

กรุงเทพฯ 

100 

8. การประชุม เร่ือง ถอดบทเรียนการทํางานและสร้าง
องค์ความรู้  : กรณีเครือข่ายอําเภอดําเนินสะดวก 

 

25-26 มีนาคม 2552              
ณ สวนส้มทิพย์ อ.วัดเพลง   
จ.ราชบุรี 

33 

9. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ชุด B (สายสงัคมศาสตร์)  จัดประชุม Orientation 
for new  board members 

22 พฤษภาคม 2552 
สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 

10. การประชุม “ถอดบทเรียนการทํางานและสร้างองค์
ความรู้  :  กรณีเครือข่ายคณะกรรมการทันต-
สาธารณสุขภาคใต้” 
 

26-27 พฤษภาคม 2552 
โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา 

37 
 

11. การประชุมวิชาการ “ประเทศจะได้อะไรจากการทํา
สํามะโนประชากรและเคหะ 2553”  

30 มิถุนายน 2552 ห้องประชุม 
213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

317 
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ลําดับ ชื่อการประชุม/สัมมนา วันท่ี /สถานท่ี จํานวน (คน) 

12. การประชุม การเรียนรู้และยกระดับเครือข่าย”
ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือข่าย: กรณีอําเภอ
เนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท 

27-28 กรกฎาคม 2552 
อ.เนินขาม-หันคา จ.ชัยนาท 

30 
 

13. การประชุม  “ถอดบทเรียนการทํางานและสร้าง 
องค์ความรู้”  โดยโครงการติดตามและประเมินผล
ภายนอก กลุ่มแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพ 

4-5 สิงหาคม 2552 
ณ. บ้านสวนส้มทิพย์ 
อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี 

36 

14. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือ
สนับสนุนความต้องการ และการใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพ ระยะท่ี 1”  
 

19 สิงหาคม 2552              
เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง
บางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรม
รอยัลซิต้ี ปิ่นเกล้า 

28 

15. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุด  B (สาย
สังคมศาสตร์)  จัดการประชุม Orientation for new 
board members  

20 สิงหาคม 2552 
เวลา 13.00-16.30 น.  
 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 

16. การประชุม “ถอดบทเรียนการทํางานและสร้างองค์
ความรู้  :  กรณีเครือข่ายชมรมทันตสาธารณสุข
ภูธร” จัดโดย โครงการติดตามและประเมินผล
ภายนอก กลุ่มแผนงานพัฒนาบุคลากรสุขภาพ  

20-21  สิงหาคม 2552 
ณ. บ้านผู้หว่าน   อ.สามพราน   
จ.นครปฐม 
 

31 

 
 6.2 การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ จํานวน 2 ครง้ รวมผู้เข้าอบรม 104 คน 
ลําดับ ชื่อการประชุม/สัมมนา วันท่ี /สถานท่ี จํานวน (คน) 

17. การประชุมระดับนานาชาติ  A workshop in the 
Asia-Europe Workshop Series on 

‘Perspectives on Children’s Active 
Engagement with Migration in the 
Southeast Asian Context’  

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 

โรงแรม Ramada D’MA 
Bangkok ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ 
กรุงเทพฯ 

 

34 

18. การจัดประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา (The 3rd International 
Conference on Reproductive Health and 
Social Sciences) 

วันท่ี 7 สิงหาคม 2552   
โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ 
 

70 
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 7. การเข้ารว่มประชุมสัมมนาท้ังในและต่างประเทศ (294 คร้ัง) 
  7.1 การเข้าประชุมสัมมมาในประเทศ  
   ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศ ทั้งบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนใน
สถาบันฯ มีการเข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งส้ิน 274 ครั้ง และแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 221 ครั้ง สาย
สนับสนุนวิชาการจํานวน 53 ครั้ง  
 
  7.2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างประเทศ จํานวน 20 คร้ัง 
 

ลําดับ รายชื่อ การประชุม สถานท่ี 

1. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เชิงปฏิบัติการ "Peace of Mind-
The Mount Abu Meditation 
Experience"  วันท่ี 4-10 
ตุลาคม 2551 

เมือง Rajasthan 
ประเทศอินเดีย 

2. อาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจน์คุรีเสถียร ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"Developing a research 
agenda on GIS applications 
for INDEPTH"  วันท่ี 15-22 
เมษายน 2552 

เมือง Accra ประเทศ
สาธารณรัฐกานา 

3. อาจารย์ ดร.จรัมพร  โห้ลํายอง ประชุม "Effects of The 
Global Financial Crisis in 
GCC Countries and Its 
Impact on South And South 
East Asian Migrant Workers"  
วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2552 

เมือง Kerala  
ประเทศอินเดีย 

4. รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา ประชุม "The Scientific and 
Ethical Review Group" วันท่ี 
22-24 เมษายน 2552 

กรุงเจนีวา ประเทศ
สมาพันธรัฐสวิส 

5. น.ส. ธีรนุช ก้อนแก้ว ประชุม "14th World 
Conference on Tabacco or 
Health"  วันท่ี 8-12 มีนาคม 
2552 

เมือง Mumbai 
ประเทศอินเดีย 

6. นายธีระพงศ ์ สันติภพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Clustering of Mortality 
Analysis  วันท่ี 1-3 มิถุนายน 
2552 

เมืองอักกรา ประเทศ
สาธารณรัฐกานา 
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ลําดับ รายชื่อ การประชุม สถานท่ี 

7. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี ประชุม "14th World 
Conference on Tabacco or 
Health"  วันท่ี 8-12 มีนาคม 
2552 

เมือง Mumbai  
ประเทศอินเดีย 

8. ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1)  ประชุมโครงการวิจัย เร่ือง 
"Transnational Migration in 
southeast Asia and the 
Health of Vulnerable 
Groups Left Behind 
(CHAMPSEA)" วันท่ี 7-9 
มกราคม 2552 

ประเทศสิงคโปร์ 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"HMN/TSP Consultant 
Training"  วันท่ี 12-15 มกราคม 
2552 

เมืองอาร์ลิงตัน มลรัฐ
เวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

3) ประชุม The IUSSP/UNFPA 
Meeting on Applied and 
Technical Demographic 
Training in Developing 
Countries  วันท่ี 26-28 มีนาคม 
2552 

เมือง Hague ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

4) ประชุมโครงการวิจัย เร่ือง 
"Transnational Migration in 
Southeast Asia and the 
Health of Vulnerable 
Groups Left Behind 
(CHAMPSEA)" วันท่ี 8-10 
กรกฎาคม 2552 

ประเทศสิงคโปร์ 

5) ประชุม "XXVI IUSSP 
International Population 
Conference" วันท่ี 26 กันยายน 
- 2 ตุลาคม 2552 

เมือง Marradech 
ประเทศราชอาณาจักร
โมร็อกโก 
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ลําดับ รายชื่อ การประชุม สถานท่ี 

9. ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"Reproductive Health 
Operations Research" วันท่ี 
28 มีนาคม - 4 เมษายน 2552 

เมือง อูลันบาตอร์ 
ประเทศมองโกเลีย 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"Operations Research on 
Reproductive health"  วันท่ี 
15-19 กรกฎาคม 2552 

เมืองโคลัมโบ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา 

10. อาจารย์ มาลี  สันภูวรรณ์ ประชุม "9th International 
Congress on AIDS in Asia 
and the Pacific" วันท่ี 9-13 
สิงหาคม 2552 

เมืองบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย 

11. Special Associate Professor 
Dr.Rosalia Maria Emanuela 
Sciortino 

ประชุม "9th International 
congress on AIDS in Asia 
and the Pacific" วันท่ี 9-13 
สิงหาคม 2552 

เมืองบาหลี  
ประเทศอินโดนีเซีย 

12. ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The 
Operational Research 
Workshop" วันท่ี 13-19 
กันยายน 2552 

กรุงฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

13. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ 1) ประชุมโครงการ Mekong 
Ethnography of Cross-Border 
Cultures (MECC) วันท่ี 3-8 
ธันวาคม 2551 

เมืองซาปา  
ประเทศเวียดนาม 

2) ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ 
Advocacy Planning  Meeting 
และ ICPD+15 Research 
Writing Workshop วันท่ี 12-17 
มีนาคม 2552 

ประเทศมาเลเซีย 

3) ประชุม NGO Forum on 
Sexual and Reproductive 
Health and Development, 
Invest in Health, Rights and 
the Futute วันท่ี 2-4 กันยายน 
2552 

กรุงเบอร์ลิน  
ประเทศเยอรมนี 
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ลําดับ รายชื่อ การประชุม สถานท่ี 

14. รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพ่ึง 1) ประชุมในฐานะทีม
บรรณาธิการ "INDEPTH 
Mortality Monograph Vol. 2" 
วันท่ี 12-14 มกราคม 2552 

เมือง Accra  
ประเทศกานา 

  2) ประชุม The IUSSP/UNFPA 
Meeting on Applied and 
Technical Demographic 
Training in Developing 
Countries วันท่ี 26-28 มีนาคม 
2552 

เมือง Hague  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Cross-
Border Labor Mobility วันท่ี 
28-29 พฤษภาคม 2552 

เมืองสิงคโปร์  
ประเทศสิงคโปร์ 

ประชุม "9th International 
Congress on AIDS in Asia 
and the Pacific" วันท่ี 9-13 
สิงหาคม 2552 

เมืองบาหลี  
ประเทศอินโดนีเซีย 

ประชุม "XXVI IUSSP 
International Population 
Conference" วันท่ี 26 กันยายน 
- 2 ตุลาคม 2552 

เมือง Marradech 
ประเทศราชอาณาจักร
โมร็อกโก 

15. อาจารย์ ดร.สวรัย  บุณยมานนท์ เข้าร่วมประชุม "Effects of The 
Global Financial Crisis in 
GCC Countries and Its 
Impact on South And South 
East Asian Migrant Workers" 
วันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2552 

เมือง Kerala  
ประเทศอินเดีย 

16. นางสาวเสาวภาค  สุขสินชัย เข้าร่วมประชุม "9th 
International congress on 
AIDS in Asia and the Pacific" 
วันท่ี 9-13 สิงหาคม 2552 

เมืองบาหลี  
ประเทศอินโดนีเซีย 

17. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 1) ประชุม "Low Fertility and 
Reproductive Health in East 
and Southeast Asia" วันท่ี 12-
14 พฤศจิกายน 2551 

กรุงโตเกียว  
ประเทศญี่ปุ่น 
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ลําดับ รายชื่อ การประชุม สถานท่ี 

 ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 12) ประชุมโครงการวิจัย เร่ือง 
"Transnational Migration in 
southeast Asia and the Health 
of Vulnerable Groups Left 
Behind (CHAMPSEA)"            
วันท่ี 7-9 มกราคม 2552 

ประเทศสิงคโปร์ 

13) ประชุม "14th World 
Conference on Tabacco or 
Health" วันท่ี 8-12 มีนาคม 2552 

เมือง Mumbai  
ประเทศอินเดีย 

14) ประชุมโครงการวิจัย เร่ือง 
"Transnational Migration in 
Southeast Asia and the Health 
of Vulnerable Groups Left 
Behind (CHAMPSEA)"             
วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2552 

ประเทศสิงคโปร์ 

15) ประชุม "XXVI IUSSP 
International Population 
Conference" วันท่ี 26 กันยายน - 2 
ตุลาคม 2552 

เมือง Marradech 
ประเทศราชอาณาจักร
โมร็อกโก 

18. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ประชุมเพ่ือปรับปรุงโครงร่างการวิจัย
เร่ือง "How do social 
determinants shape the health-
seeking behavior of young 
adults and children in 
Thailand? Implications for HIV 
and TB programme 
development of health inequity 
in accessing TB and HIV วันท่ี 2-
10 สิงหาคม 2552 

เมือง Liverpool 
ประเทศสหราช
อาณาจักร 

19. รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Cross 
Sites Capacity building within 
INDEPTH sites" วันท่ี 25-28 
พฤษภาคม 2552 

เมือง Pune  
ประเทศอินเดีย 
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ลําดับ รายชื่อ การประชุม สถานท่ี 

20. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค ์
 

1) ประชุม "The  2009 UNDP 
Global Human 
Development Report (HDR)" 
วันท่ี 26-31 ตุลาคม 2551 

เมือง Makati City 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

2) ประชุม "Low Fertility and 
Reproductive Health in East 
and Southeast Asia"  วันท่ี   
12-16 พฤศจิกายน 2551 

กรุงโตเกียว  
ประเทศญี่ปุ่น 

3) ประชุม "Meeting of the 
Specialist Panel for Social 
Science and Operations 
Research on Sexual and 
Reproductive Health" วันท่ี 
26-27กันยายน 2552 และ
ประชุม "IUSSP Conference"  
วันท่ี 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 
2552 

เมือง Marrakech 
ประเทศราชอาณาจักร
โมร็อกโก 

 
  7.3 การนาํเสนอผลงานวจิัยในประเทศ  
   ในปงีบประมาณ 2552  มกีารนําเสนอผลงานวิจยัในประเทศ 13 เรือ่ง และต่างประเทศ
จํานวน 10 เรือ่ง ดังรายการตอ่ไปน้ี.- 

1) การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2551 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน และคณาจารย์จากสถาบันฯ เข้าร่วม
ประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

ลําดบั รายช่ืออาจารย์ นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 
1. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา" ประชากรและสุขภาพ 

2. รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ครอบครวัและชีวิตสมรส 
3. ผศ.ดร.ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์ ข้อมูล เทคนิค และระเบียบวิธี 
4. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ ์ คุณภาพชีวิตประชากร 
5. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์ แรงงานและการย้ายถ่ิน 
6. รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี ประชากรต่างวัย 
7. ผศ.ดร.อาร ี จําปากลาย ประชากรและการพัฒนา 
8. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ ความหลากหลายและสัมพันธภาพครอบครวัไทย 
9. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ  

ศ.ดร.ปราโมทย ์ประสาทกุล 
การเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัย 

10. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนจิกุล และ ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ อนามัยเจริญพันธ์ุ 
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2) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “ประชากรและสังคม 2552”  ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 700 คน และคณาจารย์จากสถาบันฯ 
เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
ลําดับ รายชื่ออาจารย ์ นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง 

1. อาจารย์ ดร.จรัมพร  โห้ลํายอง และ 
ศ.ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 

ครอบครัว" ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและ
ประชากร 

2. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย ความหลากหลายและสัมพันธภาพครอบครัวไทย" 

  
3) รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา เข้าร่วมประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา เรื่อง "การ

จัดการครอบครัวด้วยความรู้” และนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงาน
โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร”   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ  อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาลงกรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
 

  7.4 การนาํเสนอผลงานวจิัยในต่างประเทศ  
 

ลําดับ การประชุม/นําเสนอผลงาน ชื่ออาจารย์ วันท่ี สถานท่ี 

1. ร่วมทํางานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านผู้สูงอายุ และ
ประชากรศาสตร์ ตลอดจนการ      
ร่วมสอน  และนาํเสนอผลงานวิจัย   
1) Inner happiness among Thai 
elderly. 2)  Rural population 
and farm structure in Thailand 
3)  Rural Women in Thailand: 
role and position. 

ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ 9 มีนาคม –  
5 เมษายน 
2552 

มลรัฐโอไฮโอ 
สหรัฐอเมริกา 

การประชุม The Annual Meeting of the Population Association of America (PAA)  ระหว่างวันที่ 29 
เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ  เมือง Detroit   มลรัฐ Michigan คณาจารย์เข้าร่วมประชุม 4 คน  และนําเสนอ
ผลงานวิจัยดังน้ี 

2. ผลงานวิจัยเร่ือง "Migration and 
Health of Young Adults 15-29 
years old: An Evident from 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System (DSS), 
Thailand" 

รศ.ดร.สุรีย์พร  พนัพึ่ง 
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ลําดับ การประชุม/นําเสนอผลงาน ชื่ออาจารย์ วันท่ี สถานท่ี 
3. ผลงานวิจัยเร่ือง "Connectivity and 

Mental Health Outcomes: 
Migrants versus Non-Migrants" 

อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ 

4. เสนอผลงานวิจัยเร่ือง "Effect of 
Migration and Individual Social 
and Economic Well Being on 
Probabilities of Dying due to 
Infectious 

รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

5. เสนอผลงานวิจัยเร่ือง "Sexual 
Orientation and HIV/AIDS 
Awareness of Thai Youth in 
Cyber World" 

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 

6. ประชุม ISEAS International 
Conference on "Poverty, Food, 
and Inflation in southeast Asia"
และนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง "Impact 
of Financial Crisis on Migration 
and Poverty in Thailand" 

อาจารย์ ดร.สวรัย 
บุณยมานนท์ 

 

25-26 มีนาคม 
2552 

ประเทศสิงคโปร์ 

7. ประชุม The 9th Conference of 
Asia-Pacific Sociological 
Association (APSA) และนําเสนอ
บทความเร่ือง "Family Strategic 
Approach for Dengue 
Prevention in Young Children in 
Thailand" 

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 13-15 มิถุนายน 
2552 

เมือง Kuta-Bali
ประเทศอินโดนีเซีย 

8. ประชุม Migration and Social 
Theory และนําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 
"Review and Synthesis of 
Research Results on Migration" 

รศ.อรทัย อาจอํ่า 
 

11-14 มิถุนายน 
2552 

เมือง Trento ประเทศ
อิตาลี 

9. ประชุม The 19th IAGG World 
Congress และนาํเสนอผลงานวิจยั 
เร่ือง "Social Results and Lessons 
Learned from A Health 
Promotion Program" 

รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษ ี 3-10 กรกฎาคม 
2552 

เมืองปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส 

10. ประชุม The 2009 Association of 
America Geographers annual 
Meeting และนําเสนอผลงานวิจัย
เร่ือง "Land Use Change Analysis 
in Kanchanaburi, Thailand Using 
Remote Sensing and GIS" 

นายธีระพงศ์ สันติภพ 22-27 มีนาคม 
2552 

สหรัฐอเมริกา 
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 8. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” ในปีงบประมาณ 2552 กจิกรรมทัง้ส้ิน 50 ครัง้ 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
ลําดับ/
คร้ังที ่

วัน เดือน ปี วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

1.  
(598) 

1/10/2551 ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพฒันวงศ์ การประมาณอัตราตายมารดาและเด็ก 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

2. 
(599) 

8/10/2551 ดร. อรทัย หรูเจริญพรพานชิ, 
ศ. ดร. อภิชาติ จาํรัสฤทธิรงค์ 

การเลี้ยงดูลูกชายและลูกสาวของพอ่แม่
แตกต่างกันหรือไม่ ?    

3. 
(600) 

15/10/2551 Ms. Nucharee Srivirojana Voices from the Coffins: Suffering 
after the Death of Myanmar, Laos and 
Cambodia Migrants in Thailand 

4. 
(601) 

22/10/2551 Dr. Kerry Richter The Impact of Food Price Inflation on 
HIV-affected Households in Asia and 
the Pacific: Research Prospects 

5. 
(602) 

29/10/2551 Mrs. Saranya Sucharitakul Duration of Migration and Remittance 
Back Home:  A Study of KDSS Panel 
Data 

6. 
(603) 

5/11/2551 รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง, 
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี, 
ผศ.ดร.อารี จําปากลาย, 
อ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร, 
น.ส.มาลี สันภูวรรณ, 
น.ส.จีรวรรณ หงส์ทอง, 
นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ 

เร่ืองเล่าจากการเข้าร่วมประชุม  The 8th 
INDEPTH Network Annual General & 
Scientific Meeting 
 

7. 
(604) 

12/11/2551 นายพิภพ ชลชัยไพศาล                
จาก Quicktionnaire.com 

Quicktionnaire.com     

8. 
(605) 

19/11/2551 ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 
ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล 

แบบแผนการตายในผู้ที่อายุสูงมากๆ: กรณี
ประเทศไทย 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ/
คร้ังที ่

วัน เดือน ปี วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

9. 
(606) 

3/12/2551 นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว, 
นายณัฐวุฒิ จันทร์อุ่น 

ยุทธศาสตร์การทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

10. 
(607) 

17/12/2551 Mr. Bhumisuk Khananurak Trends of Health Equity among Thai 
Elderly 

11. 
(608) 

24/12/2551 Mr. Thirapong Santiphop, Ph.D. 
Candidate, Asian Institute of 
Technology (AIT) 

Land Use Change Analysis in 
Kanchanaburi, Thailand: Using 
Remote Sensing and GIS 

12. 
(609) 

7/01/2552 Mr. Piyawat Katewongsa Population Dynamics and Agrarian’s 
Land Use Strategies : The Case Study 
of Nang Rong, Thailand 

13. 
(610) 

14/01/2552 Assist.Prof.Dr. Aree Jampaklay  
(present in Thai) 

Marital Unions and Unmarried 
Cohabitation in the Context of 
Thailand: Are Marrieds and Cohabitors 
Different?   

14. 
(611) 

28/01/2552 Ms. Sukhonta Mahaarcha,  
Ms. Anlaya Smuseneeto,  
Mr. Khun Sithon,  
Mrs. Fariha Haseen,  
Ms. Kanjana Tisayaticom & Mr. 
Antono Suryoputro   

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

15. 
(612) 

28/01/2552 Miss Sutthida Chuanwan How to Measure Longevity? 

16. 
(613) 

4/02/2552 Prof. Dr. John Knodel The Situation of the Elderly in 
Thailand: There's Good News Too 

17. 
(614) 

11/02/2552 Mrs. Sunethra J. Perera   International contract migration and 
children left behind: Impact on 
children’s school enrolment in Sri 
Lanka 

18. 
(615) 

18/02/2552 ผศ.ดร.ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์ การประมาณความสมบูรณ์ของการจด
ทะเบียนเกิด-ตายด้วยวิธีเทียบคู่ข้อมูล 2 
ระบบ 

19. 
(616) 

25/02/2552 Ms. Khaing Khaing Soe The Effect of Initial Migration on 
Subsequent Migration: Evidence from 
a Longitudinal Study of KDSS (2000-
2004) 
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ลําดับ/
คร้ังที ่

วัน เดือน ปี วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

20. 
(617) 

1/03/2552 น.ส.ปาณฉัตร เสียงดัง,  
น.ส.พอตา บุนยะตีรณะ และ 
น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน 

ศูนย์ข้อมูลศตวรรษิกชน (Thai 
Centenarian Information Center – 
TCIC) 

21. 
(618) 

11/03/2552 ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 4 วันกับ HMN Framework, HMN 
Assessment Tool และ HMN Planning 
Tool 

22. 
(619) 

18/03/2552 ดร. เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร และ
นายธีระพงศ์ สันติภาพ 

Geographic Information Systems และ 
Remote Sensing: ความหมาย วิธีการ และ
การประยุกต์ต่อการวิจัยทางประชากรและ
สังคม 

23. 
(620) 

25/03/2552 Lect. Dr. Charamporn 
Holumyong 

The Background Study of Cambodian 
Cross-border Migrants in Thailand 

24. 
(621) 

1/04/2552 Mr. Donlachai Hawangchu and 
Prof Dr. Aphichat 
Chamratrithirong 

Factors Associated with Condom 
Breakage among Men in Kanchanaburi 
Demographic Surveillance System, 
Thailand 

25. 
(622) 

2/04/2552 Mr. Nyi Nyi The Role of Family Support on Urban 
Settlement of Labor Migrants 

26. 
(623) 

8/04/2552 ผศ. ดร. กาญจนา ตั้งชลทพิย์, 
นางกานดา ช่วยเมือง   
จากกองบําบัดการติดยาเสพติด  
สํานักอนามัย กรุงเทพฯ 

การพัฒนาคู่มือการประเมินผลโครงการด้วย
วิธีเชิงคุณภาพผ่านการประเมินผลโครงการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีใน
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดเข้าเส้นใน
กรุงเทพมหานครโดยอาสาสมัครผู้ใช้ยา 

27. 
(624) 

22/04/2552 Mr. Mohammad Raisul Haque, 
Mr. Nyi Nyi,  
Mrs. Sunethra J. Perera and     
Ms. Khaing Khaing Soe 

Experience Sharing:  Our Learning 
from the Field Trip on the Elderly, 
Reproductive Health and HIV/AIDS in 
Nan, Chiang Rai and Chiang Mai 

28. 
(625) 

29/04/2552 Mr. Bhumisuk Khananurak Trends in Health Equity among Thai 
Elderly 

29. 
(626) 

6/05/2552 ผศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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ลําดับ/
คร้ังที ่

วัน เดือน ปี วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

30. 
(627) 

13/05/2552 A. Chamratrithirong,  
B. A. Miller,  
O. Rhucharoenpornpanich,  
H. F. Byrnes, W. Fongkaew,  
P. K. Cupp, M. J. Rosati,  
W. Chookhare    

Spirituality and Religious Practices 
within Family and the Prevention of 
Substance Use among Adolescents:  
The Case of Buddhist Society in 
Thailand 

31. 
(628) 

20/05/2552 นายกิตติทัศน์ บุณยสาระนัย  
ผศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 

รายได้และหนี้สินครัวเรือนของคนในชุมชนผู้
มีรายได้น้อย 

32. 
(629) 

27/05/2552 นายธีระพงศ์ สันติภพ การประชุม AAG 2009 Annual Meeting 

33. 
(630) 

3/06/2552 อ.ดร. สวรัย บุณยมานนท์,  
นางเอ้ือมเดือน วิริยะมนตรี,  
นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประ-กรณ์ 

การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาต ิ
(National Research Project 
Management: NRPM) 

34. 
(631) 

10/06/2552 Mr. Thanate Kitisriworaphan 
 

Demographic and Development 
Indicators on Nano-awareness Divide: 
From Top-down Analysis to Thai 
Construction Workforce 

35. 
(632) 

17/06/2552 รศ.ดร.พันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา 
สายสุนทร 

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ 
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกลุ 

คนข้ามชาติ/คนไร้รัฐและปัญหาสถานะบุคคล   

36. 
(633) 

17/06/2552 Mr. Thanate Kitisriworaphan 
and Lect. Dr. Wimontip 
Musikaphan 

 

Under the Shadows of Prague Castles: 
Socio-technological Issues in an 
Eastern European Country  

37. 
(634) 

24/06/2552 Prof. Dr. Mark J. Vanlandingham  
 Mr. Lung Vu  

from the Department of 
International Health and 
Development,  Tulane 
University School of Public 
Health and Tropical 
Medicine 

Health Impacts of Hurricane Katrina 
on Vietnamese New Orleanians  
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ลําดับ/
คร้ังที ่

วัน เดือน ปี วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

38. 
(635) 

15/07/2552 Mr. Anthony Richard Bardo, 
Miami University, Ohio, USA 

Community Based Care for the Elderly: A 
Comparison of the U.S. and Thailand 

39. 
(636) 

22/07/2552 น.ส. พอตา บุนยตีรณะ IPSR Intranet กับความสําเร็จของระบบ 

40. 
(637) 

29/07/2552 Ms. Munkhzul Zookhuu  
 

Introduction to Census and Survey 
Processing System (CSPro) 

41. 
(638) 

5/08/2552 Ms. Munkhzul Zookhuu (Zula) – 
M.A. International Student 

Demonstration of Census and Survey 
Processing System (CSPro) 

42. 
(639) 

19/08/2552 Dr. Chihiro Shirakawa,  
Visiting scholar, IPSR/ 
Associate Professor, National 
Museum of Ethnology, 
Osaka, Japan 

Rethinking "Forest Malaria": A 
Consideration from Malaria Control 
Project in Myanmar 
 

43. 
(640) 

20/08/2552 Thu Danh, MHIRT Masters 
Student, Tulane University,  
New Orleans, Louisiana 

City Lights or Quiet Nights? Perceptions of 
Urban versus Rural Life among Rural Young 
Adults in Kanchanaburi, Thailand 

44. 
(641) 

26/08/2552 ผศ.ดร. ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์  สร้างฟอร์มสําหรับป้อนข้อมูลเข้า (data entry 
form) ด้วยโปรแกรม CSPro 

45. 
(642) 

2/09/2552 Assist. Prof. Andrew Noymer, 
from University of California, 
Irvine, USA  

 

The 20th century decline of tuberculosis 
in the USA, with potential comparisons 
to high-and medium-TB-prevalence 
countries today 

46. 
(643) 

9/09/2552 Mr. Noah Barclay-Derman,  
RA Wichan , PI Dr. Sara R. 
Curran, IPSR Supervisor 
Sureeporn Punpuing   

 Accessing Health Care?: Men’s 
perceptions on health behavior in 4 
rural villages in Nang Rong, Buriram 

47. 
(644) 

16/09/2552 Mr. Ramesh Adhikari 
Ms. Kanjana Tisayaticom 
Ms. Sukhonta Mahaarcha  
Mr. Antono Suryoputro 

Using GIS in social science research  
 

48. 
(645) 

22/09/2552 Mr. Keonakhone Houamboun A Decomposition of Fertility Differential 
in Lao PDR 

49. 
(646) 

23/09/2552 น.ส.จงจิตต์  ฤทธิรงค์ ประสบการณ์ ชีวิต และงานวิจัยจาก      
 ซีแอตเติล 

50. 
(647) 

30/09/2552 นายสุพัฒน์ สมจติรสกุล  
จากโรงพยาบาลปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 

การจัดการข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
โปรแกรม Microsoft Office 

  



 

 
7 คร้ั

9. กา
ร้ัง รายละเอียด

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ารจัดนิทรรศก
ดดังน้ี  
 จัดนิทรรศกา
กุมภาพันธ์ 2

 จัดนิทรรศกา
อาคาร สถาบ

 จัดนิทรรศกา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

 จัดนิทรรศกา
คน) วันที่  2

 จัดนิทรรศกา
รัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัย
พัฒนดล คณ

 จัดนิทรรศกา
(จํานวน 714

 จัดนิทรรศกา
วันที่ 3  สิงห

ารด้านประชา

าร  มิติ  "เพศ"
2552  อาคารส
าร  "งานมหิดล
บันวิจัยประชา
าร  "ประชากร
ย มหิดล (จํานว
ยมหิดล 
ารเผยแพร ่3 ห
26  กุมภาพันธ์
าร "ประชากรไ
าฯ สยามบรมร
ยมหิดล (จํานว
ณะส่ิงแวดล้อมแ
าร  “ครอบครั
4 คน) วันที่  1
าร มหิดลวันแม
หาคม  2552 ส

ากรและสังคม 

"  ในประชากร
สถาบันวิจัยปร
ลวิชาการ" (จํา
กรและสังคม 
รสูงอายุในประ
วน 500 คน) วั

หลักสูตร ของส
  2552  โรงแ
ไทยสมัยรัตนโก
ราชกมุาร ีเสด็จ
วน 500 คน) วั
และทรัพยากร
วัไทย....ในสถา
 กรกฎาคม 25
ม่  "คุณธรรม น
สํานักงานอธกิา

งานบริการ

สถาบันวิจัยปร

 ในปีงบประม

รและสังคม  (จํ
ะชากรและสัง
นวน 100 คน)

 
เทศไทย" เนื่อง
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จทรงวางศิลาฤ
ันที ่26 มิถุนาย
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 10. การแผยแพร่ความรู้ด้านประชากรและสงัคมทางสื่อมวลชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ลําดับ ผลงานที่ได้รับการเผยแพร ่ ประเภทของส่ือ วัน เดือน ปี ผู้ให้ข่าวสาร 

1. แฝด...มหัศจรรย์แห่งชีวิต โดย
หนังสือพิมพ์คมชดัลึก ได้นํา
ส่วนหนึ่งของบทความนี้ นํามา
เขียนสกู๊ปเร่ือง "ปรากฏการณ์
ใหม่ลูกหนังไทย 'สุรีย์+สุรัตน์' 
แฝดแรก ติดทีมชาติ" 

หนังสือพิมพ/์               
คมชัดลึก 

28 ตุลาคม 2551 นางเอ้ือมเดือน  วิริยะมนตรี 

2. นําเสนอเสวนาหัวข้อ "การ
กําหนดนโยบายแรงงานข้าม
ชาติในประเทศไทย"  ในการ
ประชุมสัมมนาเร่ือง นโยบาย
แรงงานข้ามชาติ : บทบาท
สมาชิกรัฐสภาและประชาสังคม 

8 พฤศจิกายน 2551 Website/           
Prachatai.com 

รศ.ดร.สุรีย์พร  พนัพึ่ง 

3. รายงานสุขภาพคนไทย 2552 
โดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ได้
นํารายงานนี้มาเขียนสกู๊ป เร่ือง 
"(ไม)่ เพียงความเคลื่อนไหว 10 
สัญญาณอันตรายสังคมไทย ! " 
การเมืองแบ่งข้ัว คนไทยแบ่งข้าง 

13 พฤษภาคม 2552   หนังสือพิมพ/์        
โพสต์ทูเดย์ 

รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 

4. นําเสนอข้อมูลการประชุม
วิชาการประจําปี 2552 
"ประชากรและสังคม" คร้ังที่ 5 
โดยชี้ประเด็นที่สังคมเปิดรักร่วม
เพศมากข้ึน วัยทํางานนิยม
ครองตัวโสด 

Website/  
www.manager. 
co.th/ 

1 กรกฎาคม 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 

5. นําเสนอข้อมูลรายงานประชากร
และสังคม 2552 "ครอบครัว
ไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน
ทางสังคมและประชากร"  โดยมี
ข้อมูล 4 ประเด็น คือ 
1. คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มแต่งงาน

ลดลง  
2. ครอบครัวทําหน้าที่ไม่

ครบถ้วน รวมถึงไม่ใส่ใจ
จริยธรรม 

3. 12 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัว
ไทยยังคงยากจน 

4. ครอบครัวไทย 1.3 ล้าน
ครอบครัว เป็นครอบครัว
เลี้ยงเด่ียว 

Website/  
www.posttoday.com 

1 กรกฎาคม 
2552 

รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ ผลงานที่ได้รับการเผยแพร ่ ประเภทของส่ือ วัน เดือน ปี ผู้ให้ข่าวสาร 

6. นําเสนอข้อมูล "ครอบครัวไทย
ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทาง
สังคมและประชากร" และ
หนังสือพิมพ์มตชินนําไปเขียน
บทความเร่ือง "สถาบันวิจัย
ประชากรชี้สาวครองตัวบนคาน
เพิ่ม" 

Website/  
www.matichon.co.th 

2 กรกฎาคม 
2552 

ศ.ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 
อ.ดร.จรัมพร  โห้ลํายอง 

7. นําเสนอข้อมูล สถิติการจด
ทะเบียนสมรส ในการประชุม
วิชาการระดับชาติคร้ังที่ 5 เร่ือง  
ครอบครัวไทยในสถานการณ์
เปลี่ยนผ่านทางสงัคมและ
ประชากร และหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐนําไปเขียนบทความเร่ือง  
"พ่อแม่เลี้ยงเด่ียวเพิ่มเหตุหย่า
ร้างพุ่ง" 

Website/   
www.thairath.co.th/ 

3  กรกฎาคม  
2552 

ศ.ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 

8. นําเสนอข้อมูลการประชุม
วิชาการประจําปี  2552 
"ประชากรและสังคม" คร้ังที่ 5  
โดยนําไปเขียนบทความเร่ือง 
"ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว อนาคต
สังคมไทย" 

Website/   
www.thairath.co.th/ 

8  กรกฎาคม 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 

 

 11. บทความตีพิมพ์ในวารสารในปี 2552 จํานวน 30 เรือ่ง รายละเอียดดงัต่อไปน้ี. 
 

บทความตีพิมพ์ระดับชาติ 9 เรื่อง 
ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 

1. Migration Experience of 
Pregnant Women and Lodine 
Deficiency Disorder in Newborn 
in Nan Province, Thailand 

Kattika Thanakwang,   
Kusol Soonthorndhada 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 17,  Number 
2 pages 25-46  
January,  2009 

2. Influences of Family Planning 
Services on Contraceptive 
Failure: Evidence from the 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System 

Nisaporn Wattansupt, 
Pimonpan Isarabhakdi,  
Varachai Thongthai,  
John B.Casterline,  
Stephen A.Matatthew 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 17, Number 2  
Pages 47-64, January, 
2009 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 

3. Impact of Family Structure, 
Parental Migration, and Parental 
Divorce on an Adolescent’s 
Educational Enrollment: 
Evidence from a Longitudinal 
Study in Kanchanaburi Province, 
Thailand 

Wanippol Mahaarcha,   
Sirinan Kittisuksathit 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 18, Number 1  
Pages 1-22, July, 2009 

 

4. Do Rural-Urban Migrants Have 
Higher Fertility than Urban Non-
Migrants in Vietnam? 

Ha Viet Hung,   
Aree Jampaklay,     
Aphichat Chamratrithirong, 
Kusol oonthorndhada 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 18, Number 1  
Pages 23-48, July, 2009 

5. Impact of Economic Fluctuation 
and 1997 Thailand Economic 
Crisis on Cirrhosis Cause of 
Death 

Yothin Sawangdee,   
Piyawat Katewongsa,  
Wimontip Musikaphan 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 18, Number 1  
Pages 49-60, July, 2009 

6. The Influence of Existential 
Locality on Labor Force Age 
Migration  Decision  Making 

Wimontip Musikaphan,  
Yothin Sawangdee,   
Aphichat Chamratrithirong, 
Aree Jampaklay  

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 18, Number 1  
Pages 81-100, July, 2009 

7. Equity in Health Care Utilization 
of the Elderly: Evidence from 
Kanchanaburi DSS, Thailand 

Ardyuth  Netithanakul ,   
Kusol  Soonthorndhada 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 18, Number 1  
Pages 103-122,  
July, 2009 

8. Beginning the Thai Family Matters 
Project : an Areal Analysis of Bad 
Neighborhoods and Adolescents’  
Problematic Behaviours in 
Thailand 

Aphichat  Chamratrithirong,   
Orratai  Rhucharoenpornpanich,   
Nonthathorn Chaiphet,  
Michael J. Rosati, 
Rick S. Zimmerman,   
Brenda A. Miller,   
Warunee  Fongkaew,  
Warunee  Chookhare,  
Pamela K. Cupp,   
Hilary F. Byrnes 

Journal of Population 
and Social Studies, 
Volume 18, Number 1  
Pages 141-158, July, 
2009 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 

9. การกินหมากกับโอกาสการตายของ
ประชากรชาวชนบทไทย (Areca Nut 
Consumption : A Hazard of 
Death for the Thai Rural 
Population) 

Yothin Sawangdee,   
Nantawan Intachat 

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
Journal of Research 
Methodology,  Volume 22, 
Number 1 , pages  51-74 
(January-April 2009) 

บทความตีพิมพร์ะดบันานาชาต ิ 21 เรื่อง 
ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 

1. 
 

Determinants of Unintended 
Pregnancy Among Women in 
Nepal 
 

Ramesh Adhikari,  
Kusol Soonthorndhada, 
Pramote Prasartkul 
 

Nepal Journal of 
Obstetrics & Gynaecolgy,  
Volume 3,  Number 2,   
pages 26-34 ,       
November - December, 
2008 
 

2. Longitudinal Research Designs 
and Utility in the Asian and 
Pacific Region 

Bencha  Yoddumnern-Attig, 
Philip Guest, Varachai 
Thongthai, 
Sureeporn Punpuing,  
Chanya Sethaput,  
Aree Jampaklay,  
Rossarin Gray,  
Yupin  Vorasiriamorn 

Asia- Pacific  Population  
Journal, Volume 23,  
Number 3, pages  9-22, 
December  2008 
 

3. Evaluation of the Thai Tobacco 
Control Policy 

Buppha Sirirassamee,  
Philip Guest,  
Warangkana Polprasert,  
Tawima Sirirassamee,  
Orapin Pitakmahaket,  
Pariya Gainroj   

Asia- Pacific  Population  
Journal, Volume 23,  
Number 3,  
pages  91-106,  
December  2008 

4. Managing the Kanchanaburi 
Demongraphic Surveillance 
System : Creation of a 
Relational Database 
Management System 

Jongjit  Rittirong 
 

Asia- Pacific  Population  
Journal, Volume 23,  
Number 3, pages  107-119, 
December  2008 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 

5. Rural - urban migration and 
depression in ageing family 
members left behind 

Melanie A. Abas,  
Sureeporn Punpuing, 
Tawanchai Jirapramukpitak, 
Philip Guest,  
Kanchana Tangchonlatip, 
 Morven Leese,  
Martin Prince 

The British Journal of 
Psychiatry, Volume 195,  
pages  54-60, December  
2009 
 

6. Population and Environment in 
Asia and the Pacific: Trends, 
Implications and Prospects for 
Sustainable Development 

Kerry Richter, Akompab 
Ebainjuiayuk Benjamin, 
Sureeporn Punpuing 
 

Asia - Pacific Population 
Journal, Volume 24,  
Number 1, pages  35-64, 
April,  2009 

7. Nanotechnology  Divides :  
Development  Indicators  and  
Thai  Construction  Industry 

Tanat Kitisriworaphan,   
Yothin Sawangdee 
 

Nanotechnology in 
Construction,  
pages  251-259,  
May 31 - June 2,  2009 
 

8. The Impact of Circular Migration 
and  Remittances on Relative 
Household Wealth in 
Kanchanaburi Province, Thailand 

Kathleen  Ford,  Aree  
Jampaklay,  Aphichat  
Chamratrithirong 
 

Asian and Pacific 
Migration Journal, 
Volume 18,  Number 2, 
pages 283-301,  2009 

9. First Sexual Experience and 
Current Sexual  Behaviour 
among Older Thai Men and 
Women 

Kathleen Ford,             
Aphichat Chamratrithirong 

Sexual Health, Voume 6, 
Number 3, Pages 195-202, 
August, 2009 

10. Psychological Wellbeing, 
Physical Impairments and Rural 
AgingIn A Developing Country 
Setting 

 

Melanie A Abas,             
Sureeporn Punpuing,       
Tawanchai Jirapramupitak,  
Kanchana Tangchonlatip,   
Morven Leese 

Health and Quality  of 
Life Outcomes,  Volume 
7,  July 2009 
 

11. Correlates of Unintended 
Pregnancy Among Currently 
Pregnan Married Women in 
Nepal 

Ramesh Adhikari ,   
Kusol Soonthorndhada ,   
Pramote Prasartkul 

 

International Health and 
Human Rights, August, 
2009 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 

12. Knowledge of HIV Risk Factors 
among Immigrants in Thailand 
 

Fuller, D. Theodore,   
Aphichat  Chamratrithirong 
 

Journal of Immigrant and 
Minority Health, Volume 
11, Issue 2, Pages 83-95,  
April, 2009 

13. Using the Indepth HDSS to Build 
Capacity for Chronic Non- 
Communicable Disease Risk 
Factor Surveillance in Low and 
Middle-income Countries 
 

Nawi Ng1, Hoang Van Minh,  
Sanjay Juvekar,  
Abdur Razzaque,  
Tran Huu Bich,  
Uraiwan Kanungsukkasem,  
Ali Ashraf,  
Syed Masud Ahmed,  
Kusol Soonthornthada 

Global Health Action 
Supplement 1, pages 7-
18, September 2009 
 
 

14. Self-reported Use of Tobacco 
Products In Nine Rural Indepth 
Health and Demographic 
Surveillance Systems in Asia 

Ali Ashraf, M.A. Quaiyum,    
Nawi Ng, Hoang Van Minh,          
Abdur Razzaque,  
Syed Masud Ahmed, 
Abdullahel Hadi, 
 Sanjay Juvekar,  
Uraiwan Kanungsukkasem, 
Kusol Soonthornthada,  
Tran Huu Bich 

Global Health Action 
Supplement 1,  
pages 19-27,  
September 2009 
 

15. Patterns of Alcohol 
Consumption in Diverse Rural 
Populations in The Asian Region 

Tran Huu Bich,  
Pham Thi Quynh Nga,  
La Ngoc Quang, 
Hoang Van Minh,  
Nawi Ng, Sanjay Juvekar,  
Abdur Razzaque,  
Ali Ashraf, Syed Masud Ahmed, 
Kusol Soonthornthada,  
Uraiwan Kanungsukkasem 

Global Health Action 
Supplement 1, pages 28-
34, September 2009 

 

16. Fruit and Vegetable 
Consumption in Rural Adults 
Population in Indepth HDSS 
Sites in Asia 

Uraiwan Kanungsukkasem1, 
Nawi Ng, Hoang Van Minh, 
Abdur Razzaque,  Ali Ashraf,  
Sanjay Juvekar,  
 Syed Masud Ahmed, 
Tran Huu Bich 

Global Health Action 
Supplement 1, pages 35-
43, September 2009 
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รายงานประจําปี 2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับที ่ บทความ ผู้เขียน/คณะผู้เขียน วารสาร 
17. Prevalence of Physical 

Inactivity in Nine Rural Indepth 
Health and Demographic 
Surveillance Systems in Five 
Asian Countries 
 

Nawi Ng1, Mohammad Hakimi, 
Hoang Van Minh,   
Sanjay Juvekar,  
Abdur Razzaque, Ali Ashraf, 
Syed Masud Ahmed,  
Uraiwan Kanungsukkasem, 
Kusol Soonthornthada,  
Tran Huu Bich 

Global Health Action 
Supplement 1, 
 pages 44-53,  
September 2009 
 

18. Social Factors And Overweight: 
Evidence From Nine Asian 
Indepth Network Sites 
 

Abdur Razzaque1,           
Lutfun Nahar, Hoang Van Minh,  
Nawi Ng,  Sanjay Juvekar,       
Ali Ashraf,                        
Syed Masud Ahmed, 
Kusol Soonthornthada, 
Uraiwan Kanungsukkasem,   
Tran Huu Bich 

Global Health Action 
Supplement 1, pages 54-
59, September 2009 
 

19. Blood Pressure in Adult Rural 
INDEPTH Population in Asia 

Hoang Van Minh1,               
Kusol Soonthornthada,  
Nawi Ng, Sanjay Juvekar,  
Abdur Razzaque,  Ali Ashraf, 
Syed Masud Ahmed,  
Tran Huu Bich,  
Uraiwan Kanungsukkasem 

Global Health Action 
Supplement 1,  
pages 60-67, 
 September 2009 
 

20. Clustering Of Chronic Non-
Communicable  Disease Risk 
Factors Among Selected Asian 
Populations : Levels And 
Determinants 

Syed Masud Ahmed1, 
Abdullahel Hadi,  
Abdur Razzaque, 
Ali Ashraf, Sanjay Juvekar,  
Nawi Ng, 
Uraiwan Kanungsukkasem,  
Kusol Soonthornthada, 
Hoang Van Minh,  
Tran Huu Bich 

Global Health Action 
Supplement 1, 
pages 68-75,  
September 2009 
 

21. Validation and Factor Structure 
of The Thai Version of The 
EURO-D  Scale For Depression 
Among Older Psychiatric Patients 

 

Tawanchai  Jirapramukpitak,  
Niphon  Darawuttimaprakorn, 
Sureeporn  Punpuing,  
Melanie Abas 

Aging & Mental Health, 
Volume 13, Issue 6  
November, 2009 ,       
pages 899 - 904 

 



งานบริหารทั่วไป 

 

129 
 
 

รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

งานบริหารทั่วไป 
 

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  มีงานหลักคือ งานวิจัย งานการเรียนการ

สอนในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และการอบรมทั้งหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติ งานบริการ
วิชาการแก่สังคม หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการของสถาบันฯ เป็นรูปแบบบริหารรวมทรัพยากร ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ  การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน 
รวมทั้งการติดต่อและประสานงาน อํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานต่างๆ ด้านวิชาการสําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์   

 

นอกเหนือจากการดําเนินงานดังกล่าวในปีนี้  สถาบันฯ ได้ดําเนินการในด้านการบริหารที่
สําคัญ ทั้งด้านวิชาการ และทั่วไปที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้ 

 

1. การพัฒนาบุคลากร 
 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และ

นักวิชาการของสถาบันฯ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาประชากรศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการเพื่อจะได้มี
ความรู้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และได้ให้การสนับสนุนทุนจาก The Wellcome Trust/
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ราย ดังนี้.-  
 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ศึกษา/หลักสูตร สถานศึกษา 

1. น.ส.จงจิตต์  ฤทธิรงค ์
ตําแหน่งนักวิจัย 

Ph.D. /  สาขาวิชา Sociology The University of Washington, 
Seattle, USA 

2. นายธีระพงศ์  สันติภพ 
ตําแหน่งนักวิจัย 

Ph.D. /  สาขาวิชา Natural 
Resources Management 

Asian Institute of Technology 
(AIT) ประเทศไทย 

3. อ.ยุพิน  วรสิริอมร 
ตําแหน่งอาจารย์ 

Ph.D. / สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
  บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Wellcome Trust/สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ในระดับปริญญาโท จํานวน 7 ราย ดังนี้.- 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล หลักสูตร สถานศึกษา 

1. นางสมปรารถนา  นามขาน สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นางวรรณี หุตะแพทย์ สาขาวิชาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นางประทีป นัยนา สาขาวิชาประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. น.ส.จีระวรรณ หงษ์ทอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

6. น.ส.วิภาพร  จารุเรืองไพศาล สาขาวิชาสังคมศาสตร์          
เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

7. นายภัทรพล  ลัดดากุล สาขาวิชาสังคมศาสตร์          
เพ่ือการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

  
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพิ่มพูนทักษะการทํางาน ดังนี้ 
 1) บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม จํานวน 12 เรื่อง  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

1. รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ผู้เย่ียม
สํารวจ รุ่นท่ี 4" มหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

14-15 
ตุลาคม 
 2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารย์ ดร.จรัมพร  โห้ลํายอง INTERNATIONAL WORKSHOP 
"Gender in Regional and Sub-
Regional Migration Research in 
Asia : Concepts, Methods and 
Policy Issues/ Asian Research 
Centre for Migration, 
Chulalongkorn University 

3-7 
พฤศจิกายน 

2551 

Asian Research 
Centre for 
Migration, 
Chulalongkorn 
University 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

3. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจน์คุรีเสถียร  
เข้าร่วมอบรม "จริยธรรมการวิจัย    
ในคน" คร้ังท่ี 2/2551  ณ  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
21 

พฤศจิกายน 
2551 

สํานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
กองบริหารงานวิจัย        
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. อ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ 

5. นายธีระพงศ์  สันติภพ 

6. รศ.ดร.สุรีย์พร พันพ่ึง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การสร้างเสริมศกัยภาพบุคลากร
และความเข้มแข็งของสถาบันฯ      
ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท          
อ.บางคนที สมุทรสงคราม 

18-20 
ธันวาคม 
2551 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยลัย
มหิดล 

7. ผศ.ดร.ปัทมา  ว่าพัฒนวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "How to 
write without plagiarism รุ่นท่ี 3 
ณ อาคารลิมพระเกียรติ           
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 

23 
มกราคม 
2552 

กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. ผศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ           
"ดัชนีความก้าวหน้าท่ีแท้จริง"            
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

27-30 
มกราคม 
2552 

โครงการเคลื่อนไหวเร่ือง
ความสุขมวลรวม
ประชาชาติ สู่กระบวน
ทัศน์ใหม่เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

9. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "การ
จัดทํา Performance Agreement 
(PA)" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 
กุมภาพันธ์ 

2552 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ร่วมกับ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน และสถาบัน 
วิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10. รศ.อรทัย  อาจอํ่า 

11. รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพ่ึง 

12. รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 

13. ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย์ 

14. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 

15. ผศ.ดร.ภาณ ี วงษ์เอก 

16. รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 

17. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจน์คุรีเสถียร 

18. อ.ดร.จรัมพร  โห้ลํายอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 

17-18 
มีนาคม 
2552 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 19. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

20. นายธีระพงศ์  สันติภพ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
คุณภาพงานและสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ณ ห้อง
ประชุมอเนกประสงค ์สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 
มีนาคม 
2552 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย อบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" 
ทาง Internet 

4 เมษายน 
2552 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต เป็นคณะทํางานและเข้าร่วมอบรม
โครงการจ้างท่ีปรึกษา พัฒนาและ
ติดต้ังระบบงาน ERP เป็นเวลา 6 วัน 
ระหว่างวันท่ี 21, 22, 28, 29 
เมษายน และ 1, 6 พฤษภาคม 2552 
ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21  
เมษายน - 

6 พฤษภาคม 
2552 

งานพัสดุ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. อ. ดร.สวรัย  บุณยมานนท์ เข้าร่วมอบรมโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรพิเศษ   
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปภถัมภ์ 

7-14 
มิถุนายน 
2552 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปภถัมภ์ 
กรุงเทพฯ 

 

 2) บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม จํานวน 20 เร่ือง  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

1. น.ส.ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ผู้เย่ียม
สํารวจ รุ่นท่ี 4" มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว ม.มหิดล 

14-15 
ตุลาคม 
 2551 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นางสมปรารถนา  นามขาน 1) เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม 
EndNote ในวันท่ี 16, 21, 28 
ตุลาคม 2551 ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

16-28 
ตุลาคม 
 2551 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

2) เข้าร่วมอบรมประโยชน์ของนํ้า
ชีวภาพ ณ หองประชุมณัฐ ภมร
ประวัติ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล 

21 
พฤศจิกายน 

2551 

ศูนย์ศาลายา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

  3) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์" ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

21-23 
มกราคม 
2552 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4)  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนา e-Learning สําหรับงาน
ห้องสมุด" ด้วยโปรแกรม Moodle 
ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

28-29 
มกราคม 
2552 

คณะทํางานพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5) เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ คร้ังท่ี 1/2552 เร่ือง 
"การจัดการความรู้สําหรับชุมชน
นักปฏิบัติ" ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 
มีนาคม 
2552 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" วันท่ี 17 
มิถุนายน 2552 หัวข้อ "การใช้ 
MU Webmail" วันท่ี 17 
กรกฏาคม 2552 หัวข้อ "การใช
งาน Windows SP และ Virus"  
ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

17  
มิถุนายน – 

17 
กรกฎาคม 

2552 
 

หอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์อุ่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของ
ข้าราชการ หลักสูตร "ยุทธศาสตร์
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นท่ี 
12 ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ 
จังหวัดลพบุรี 

27-29 
ตุลาคม 
 2551 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร     
วังท่าพระ 4. นายสมชาย  ทรัพย์ยอดแก้ว 

5. นางเอ้ือมเดือน  วิริยะมนตรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล" ณ ตึกฟิสิกส์              
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท กรุงเทพฯ 

5 
พฤศจิกายน 

2551 

งานสารสนเทศงานวิจัย 
กองบริหารงานวิจัย 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รายงานประจําปี  2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

6. นายวิชัย  คําภูเวียง 1) เข้าร่วมอบรมประโยชน์ของนํ้า
ชีวภาพ ณ หองประชุมณัฐ      
ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน  ม.มหิดล 

 
21 

พฤศจิกายน 
2551 

 
ศูนย์ศาลายา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. น.ส.สิพิมพ์ญา มนตรีวงษ์ 

8. นางชลัยย์กร  บุญล้อม 

9. นางอําไพ  สงวนพันธ์ 

10. นายจรวย  เนตรทิพย์ 

11. นายประสงค์ ธรรมบุตร 

12. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ 
(อบรมท้ังข้อ 1 และข้อ 2) 

2) ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการ
บริหารสําหรับนักบริหาร
ระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหว่างวันท่ี 6-8, 12-16, และ 
19-20 มกราคม 2552 ณ โรงแรม
พานหินการ์เด้นวิว ปราจีนบุรี และ
สํานักงานอธิการบดี  ม.มหิดล  

18 -20 
ธันวาคม 
2551 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. น.ส.ปุณยานุช วงศ์มหาเจิม เข้าร่วมอบรม "จริยธรรมการวิจัย   
ในคน" คร้ังท่ี 2/2551 ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล 

21 
พฤศจิกายน 

2551 

สํานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
กองบริหารงานวิจัย 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. นางภาญารัตน ์ธรรมนพเก้า 

15. ว่าท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนา e-Learning สําหรับงาน
ห้องสมุด" ด้วยโปรแกรม Moodle 
ณ สํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล 

28-29 
มกราคม 
2552 

คณะทํางานพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. น.ส.จันทน ี ปณีตจิตต์ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "การ
จัดทํา Performance Agreement 
(PA)" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

2 
กุมภาพันธ์ 

2552 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ร่วมกับ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน และสถาบัน 
วิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. น.ส.กุลวธู วจนสาระ 

18. ว่าท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 

19. นางจําเริญศรี เขียวแก่ 

20. นางสุภาณ ี ปลื้มเจริญ 

21. นางเอมอร  สมิตสันต์ 

22. นางเอ้ือมเดือน  วิริยะมนตรี 

23. นางสมหญิง  สุวรรณวัฒน์ 

24. น.ส.จุฑากาญจน ์ อติธนานันท์ 

25. นายสมเกียรติ  เขียวแก่ 

26. นางวริศรา  ไวว่ิงรบ 
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รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลําดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรม/สถานที่ วันที่ จัดโดย 

27. น.ส.ภคพร  พุทธโกษา เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง "การ
จัดทํา Performance Agreement 
(PA)" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท ม.มหิดล 

2 
กุมภาพันธ์ 

2552 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชนบท ร่วมกับ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน และสถาบัน 
วิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28. น.ส.พอตา  บุนยตีรณะ 

29. นายณัฐวุฒิ  จันทร์อุ่น 

30. น.ส.ณัฐชนันท์พร  มีสุวรรณ 

31. นางจุฑารัตน์  ทรัพย์ยอดแก้ว 

32. นายสมชาย  ทรัพย์ยอดแก้ว 

33. นายภัทรพล ลัดดากุล อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จิตอาสา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" 
วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 

25-27 
กุมภาพันธ์ 

2552 

วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

34. นายประสงค์  ธรรมบุตร เข้ารับฟังการบรรยายการจัดทํา
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย   
สํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล 

13 
มีนาคม 
2552 

กองกลาง                
งานยานพาหนะและ
สถานท่ี มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

35. นายสมเกียรติ  เขียวแก่ 

36. น.ส.สิพิมพ์ญา  มนตรีวงษ์ 

37. นางเอ้ือมเดือน  วิริยะมนตรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Project 
management : NRPM Online)   
สํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล 

9  
เมษายน 
2552 

กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 38. ว่าท่ี ร.ต. นิพนธ์ ดาราวุฒิมา-

ประกรณ์ 

39. น.ส.อารยา  ศรีสาพันธ์ อบรม เร่ือง "การใช้ระบบอะมาติอุส
เพ่ือการสํารองท่ีนั่งบัตรโดยสาร
ราชการ" บริษัท ไทยอะมาดิอุส 
เซาท์อีสต์ เอเซีย จํากัด เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 

20-24 
เมษายน 
2552 

กองขายภาคราชการ 
บริษัท การบินไทยฯ 
กรุงเทพฯ 

40. นายสมเกียรติ  เขียวแก่ เป็นคณะทํางานและเข้าร่วมอบรม
โครงการจ้างท่ีปรึกษา พัฒนาและ
ติดต้ังระบบงาน ERP เป็นเวลา 6 วัน 
ระหว่างวันท่ี 21, 22, 28, 29 
เมษายน และ 1, 6 พฤษภาคม 2552 
ณ สํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล 

21  
เมษายน - 

6 พฤษภาคม 
2552 

งานพัสดุ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

41. นายอนุสรณ์  เทียนงูเหลือม 

42. ว่าท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 

43. นางสุภาณ ี ปลื้มเจริญ 

44. นางจําเริญศรี เขียวแก่ 

45. นายณัฐวุฒิ  จันทร์อุ่น 

46. นายอนุสรณ์  เทียนงูเหลือม เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น อาคาร
สํานักงานอธิการบดี วันท่ี 19 และ 
26 สิงหาคม 2552 ณ ห้องบรรยาย 
ศ.นพ.กษาน จาติกวนิจ สํานักงาน
อธิการบดี 

19 -26 
สิงหาคม 
2552 

 

กองทรัพยากรบุคคล 
งานพัฒนาและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

47. นายวิชัย  คําภูเวียง 

48. นายสมเกียรติ  เขียวแก่ 

49. นายจรวย  เนตรทิพย์ 

  



13

รายง
สถา

ลําดับ

50. 

51. 

52. 

53. 

 

มหา

 

36 งานบ ิ

 

านประจําปี  25
าบันวิจัยประชาก

บ 

 น.ส.พอตา 

 ว่าท่ี ร.ต. เ

 น.ส.จารุวร

 ว่าท่ี ร.ต. นิ

วิทยาลัย เช่น

ริหารทั่วไป 

552 
กรและสังคม  มหา

ช่ือ-สกุล 

  บุนยตีรณะ 

กียรตินิยม ขันตี

รรณ  จารุภูมิ 

นพินธ์ ดาราวุฒิ
ประกรณ ์

1.4  ส่งเสริม 
 การแข่งขันกีฬ
 

าวิทยาลัยมหิดล 

เข้าร่วม
ใช้งานโ
ShareP
วิศวกร

ตี 

เข้าร่วม
การเป็น
ณ วิทย

มา-
 

เข้าร่วม
ผู้ช่วยบ
ณ โรงแ

 สนับสนุนให้
ฬาบุคลากรมห

 

 

กิจกรรม/สถ

มอบรมโครงการ
โปรแกรม Micr
Point 2007 รุ่น
รมศาสตร์ มหา

มโครงการอบรม
นท่ีปรึกษามืออา
ยาลัยนานาชาติ 

มอบรมหลักสูตร
บริหาร (Smart 
แรม SD Avenu

ห้บุคลากรของ
หาวิทยาลัยมหดิ

การแข่งขนั

ถานที่ 

รฝึกอบรมการ
osoft Office 
นท่ี 12 ณ คณะ
วิทยาลัยมหิดล

มเรื่อง "บทบาท
าชีพ"           
 ม.มหิดล 

รเลขานุการ/
 Secretary)  
ue กรุงเทพฯ 

งสถาบันฯ เข้
ดล ประจําปีงบ

นกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 

 

20 
สิงหาคม 
2552 

28 
สิงหาคม 
2552 

12 
กันยายน 
2552 

ข้าร่วมกิจกรร
บประมาณ 25

ลชาย-หญงิ ของม

จัด

 
คณะวิศวกร
มหาวิทยาลั

 
ศูนย์บริหาร
ความเสี่ยง 
มหาวิทยาลั

 
กองทรัพยาก
สํานักงานอธิ
มหาวิทยาลั

รมกีฬาต่างๆ
52  (มหิดล เก

มหาวิทยาลยั ป ี2

โดย 

รรมศาสตร์ 
ัยมหิดล 

จัดการ  

ัยมหิดล 

กรบุคคล 
ธิการบดี 
ัยมหิดล 

 ของ
กมส์)  

2552 
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รายงานประจําปี 2552 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
สรปุหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศที่มีความร่วมมือกับสถาบันฯ 

2

เครือขายความรวมมือระดับนานาชาติ

แหง
อเมริกาเหนือ

แหง
ยุโรป

แหง

เอเซียแปซิฟก

องค์กรนานาชาติ 13 แห่ง

แหง
แอฟริกา

2

10 8

10

 
 

เครือข่ายความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ ์
 สถาบันฯ ได้มีเครือข่ายความรว่มมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ดังนี.้- 
1. สร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่ ระหว่างสถาบันฯ กับ

องคก์รในระดับนานาชาติในทุกภูมิภาค การทาํข้อตกลงระหวา่งสถาบันฯ กับองค์กรนานาชาติ 
 WHO (since 1992) (2008-2012) – WHO Collaborating Center, e.g. WHO 

SERG,  NEW-CCET 
 UNAIDS (1998) - UNAIDS Collaborating Center 
 UNFPA (1996) - A Center of Excellence in Population and Family 

Planning/Reproductive Health 
 Population Council (2007) – Population health and development in 

Thailand and other countries in Asia 
 INDEPTH (2009-2011) – Participant in DSS, Board member, Scientific 

advisor, Satellite site for Asia  
 

2. เพิ่มความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติๆ 
ผ่านทางการวิจัย (แลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษา) และการเรียนการสอน (แลกเปลี่ยนอาจารย์) 

 Miami University (in progress – Joint Master Degree Program in 
Population and Social Gerontology) 
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 University of Diponegoro (2009-2010) – นักศึกษามาเรียนใน MA inter (Pop 
and RH) 

 Kandahar University (2009-2014) – นักศึกษามาเรยีนในหลักสูตรปรญิญาโท
นานาชาติ  

 UNC (research), University of Washington (research), Tulane University 
(research, students->), University of Michigan (research, fellow ->), 
Roswell Park Cancer Institute, Kings College (research), University of 
Waterloo (research), the Cancer Council of Victoria (reseacrh), CPDRC 
(NPFPC) (workshop), Princeton University, Pennsylvania State University, 
Monash University, University of New South Wales, Nationalal 
University of Singapore (research), Hanoi Medical University 

 

3. สร้างแผนงานวจิัยในประเด็นที่มีความสําคัญร่วมกันในระดับนานาชาติ 
 เพิ่มความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ในระดับนานาชาติ ผ่าน

ทางการวจิัย (แลกเปล่ียนนักวจิยั นักศึกษา) การเรยีนการสอน (แลกเปล่ียนอาจารย์) 
 เน้นโครงการวิจยัที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นการยา้ยถิ่น

ระหว่างประเทศ Global Health  
 จํานวนแผนงานวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ ในแต่ละหัวข้อ 
 

4. สร้างกิจกรรมทางวิชาการ การเรียนการสอน และการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ 
 จัดกิจกรรมทางวิชาการในระดบันานาชาติ 
 จัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
 จัดอบรมนานาชาติอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มกีารจัดอบรม

ทั้งส้ิน 6 ครั้ง ได้แก่  
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘Regional Workshop on Monitoring and Evaluation 

of Population, Health and Nutrition Programs วันที่ 24 พฤศจิกายน  – 12 
ธันวาคม 2551  จํานวนผู้เข้าอบรม 22 คน 

2) Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs 
วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2552 จํานวนผู้เข้าอบรม 16 คน 

3) Training of Trainers Workshop on Operations Research in Population 
and Reproductive Health วันที่ 24 – 29  พฤศจิกายน 2551 จํานวนผู้เข้าอบรม 
22 คน 

4) การอบรม Workshop Health Metrics Network Technical Support 
Partnership (HMN-TSP) Inter-Country Workshop on Strategic Planning   
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552 จํานวน ผู้เข้าอบรม 45 คน 
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5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ INDEPTH Network 3rd Workshop on Communication 
Skills for Health Research” วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2552 จํานวนผู้เข้าอบรม 16 คน   

6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ INDEPTH Network 2nd Training  Workshop on 
Strategic Planning and Leadership  วันที่ 23-27 มีนาคม 2552 จํานวนผู้เข้า
อบรม 16 คน 

 จัดอบรมเฉพาะเรื่องตามการรอ้งขอจากหน่วยงานระหว่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

5. สร้างนักวิจยั นักศึกษารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล 
 มีกระบวนการสร้างเสริมนักวจิยัรุ่นใหม่ 
 สนับสนุนการเขยีนบทความตีพมิพ์ การนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ และ

การทํางานร่วมกับนักวจิัยอาวุโส  
 นักวิจัยรุ่นใหม่มผีลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 1 เรือ่งต่อคนตอ่ปี 
 นักวิจัย/นักศึกษาได้รับทุนแลกเปล่ียน ในการทําวจิัย หรือกจิกรรมการเรียนการสอน 

อย่างน้อย 1 คนต่อป ี
 สนับสนุนทุนใหบุ้คลากรทกุระดับเพิ่มความสามารถในการส่ือสารในระดับสากล 
 บุคลากรได้รับทนุในการเพิ่มพูนทักษะการส่ือสารในระดับสากลอย่างน้อย 1 คนต่อปี 
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งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบการปฎิบัติงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพ ทําหน้าที่กํากับดูแล
โดยมีคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2552  มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลในการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ ดังรายละเอียดแสดงไว้ในแผนผังโครงสร้างองค์กร  

 

คณะกรรมการ และคณะทํางานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถาบันฯ จํานวน 8 คณะทํางานดังนี้.- 

1.  คณะที่ปรึกษาจัดงานวันครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่จะจัดในวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2551 มีหน้าที่ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผล 

2.  คณะทํางานฝ่ายจัดพิธีสงฆ์ในโอกาสวันครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่
จะจัดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีหน้าที่กํากับดูแล ให้การจัดงานบรรลุเป้าหมาย และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ  

3.  คณะทํางานฝ่ายทุนการศึกษา ในโอกาสวันครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มีหน้าที่ดําเนินการ และประสานงานการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จํานวน 210 ทุนจาก 7 โรงเรียน 
ภายในอําเภอพุทธมณฑล 

4.  คณะผู้ดําเนินการโครงการจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ 2552  
มีหน้าที่ดําเนินการ ประสานงาน ให้การสัมมนาเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร 

5.  คณะผู้ดําเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร และ
ความเข้มแข็งของสถาบันฯ” มีหน้าที่ดําเนินการ ประสานงานให้การอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย 

6.  คณะกรรมการจริยธรรมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
7.  คณะกรรมการ/คณะทํางานที่ได้รับเชิญจากคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น 
 7.1  คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา โดย ศ.ปราโมทย์ ประสาทกุล 
 7.2  คณะกรรมการตัดสินการประกวดแม่ 100 ปี งาน “มหิดล-วันแม่” ประจําปี 2552 
8.  คณะกรรมการ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

8.1  คณะกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านการจัดการใช้
พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการรายงานผลการประหยัดพลังงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประจําทุกเดือน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรณรงค์การแยกขยะ การใช้
กระดาษทั้ง 2 หน้า การติดคําขวัญประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
เป็นต้น 
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8) กิจกรรมส่

รจัดกิจกรรมเส ิ
อแลกเปล่ียนเรี
กปีการศึกษา ก

 

ฑิตาจิตในโอกา

มมนาและการ

สุขภาพประจําปี
มสีถานที่ออกกํ
วนาใต้ชายคา
ระดับและนักศึ
งเสริมวัฒนธร
ริมสําหรับนักศึ
ยนรู้เชิงวัฒนธ
การคัดเลือกศิษ

 

 
าสสําคัญต่างๆ 

อบรมเชิงปฏิบ

 

ปใีห้แก่บุคลาก
กาํลังกายไว้บรกิ
าประชากรปร
ศึกษา  
รรมองค์กรในบ
ศึกษานานาชาติ
ธรรม งานพิธีไห
ษย์เก่าดีเด่น  

กิจกรรมก

งานทํา

สถาบันวิจัยปร

 เช่น วันเกษียณ

บัติการเพื่อกา

กรทุกระดับ  
การแก่บคุลาก
ระจําสัปดาห์เพ

บทบาทของสถ
ติ เช่น การสอน
หว้ครู จัดกิจกร

การจัดสัมมนาบุคล

านุบํารงุศิลปวัฒน

ราย

ระชากรและสังคม

ณอายุราชการ 

ารพัฒนาบุคลา

รและนักศึกษา
พื่อสร้างส่ิงแว

าบันการศึกษา
นภาษาไทย มา
รรมแสดงความ

ลากร 

นธรรม 
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2. 

 

 
 
 
 
 
 บุญตักบาตรในวันส

ํานุบํารงุศิลปวัฒน

552 

กรและสังคม  มหา

อนุรักษ์ประเพ
1) การทําบญุ
2) การจดักิจก
3) สนับสนุนน
 
 
 

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรั

นธรรม 

าวิทยาลัยมหิดล 

พณีและวัฒนธร
ญตกับาตรในวนั
กรรมประเพณี
นักศึกษาทกุหลั

 

ับปีใหม่ 

 

รรมประจําชาติ
นส่งท้ายปีเก่า-ต
ณีวันสงกรานต ์
ลักสูตร จัดพิธีไ

 

ติ จาํนวน 4 กิ
ต้อนรับปีใหม่  
 
ไหว้คร ู 

จิกรรม ดังน้ี 
 

กิจกรรมวันไหหว้ครูของนักศึกษา   



 

งานวั
 

วิถีชวีิ

อําเภ

สังคม
ยุทธศ

 
วันครบรอบสถ

 

 
 

3. 

วิตของประชาก

ภอพุทธมณฑล 

 

4. 

ม  และเพื่อ
ศาสตร์การวิจัย

 
 
 
 
 
 
 

 

การสนับสนุนให้บุ

4) สนับสนุนก
ถาบันฯ 

อนุรักษ์ศลิปวั
1) โครงการวิจ
กรกลุ่มเป้าหมา
2) การมอบทุ
 จํานวน 7 โรง
3)  การบริจาค

บูรณาการการ
สถาบันฯ มีพัน
อผลักดันให้เกิ
ย รวม 8 ด้าน ไ
1)  การเฝ้าระวั
2) อนามัยเจริ
3) ประชากรแ
4) แรงงาน ก
5) ประชากรแ
6) การศึกษาบ
7) การศึกษาป
8) การศึกษาเ

บุคลากร นักศึกษา แ

การแต่งกายดว้

ฒันธรรมเพื่อช
จัยที่ส่งเสริม ส
ายในพื้นที่ต่างๆ
นการศึกษาสํา
เรียน โรงเรียน
คทรัพย์และส่ิงข

รวจิัยเพือ่สร้าง
นธกิจหลัก 5 ป
ดสังคมที่มีควา

 ได้แก ่ 
วังการเปลี่ยนแป
ริญพนัธุ์  เพศสั
และสุขภาพอน
ารย้ายถิ่น และ
และส่ิงแวดล้อม
บทบาทหญงิช
ประชากรในเอ
เชงินโยบายเพื่

 แต่งกายด้วยชุดปร

วยชดุประจําชา

ชมุชนและสังค
สนับสนุนและผ
ๆ 
หรับบุตรของบ
ละ 30 ทุน รวม
ของเพื่อการกุศ

งสงัคมแหง่การ
ประการที่เน้น
ามรับผิดชอบ 

ปลงประชากร ค
สัมพันธ์ และเอช
นามัย 
ะความเป็นเมือ
ม 
ายและการพัฒ
อเซยีอาคเนย์ 
อตอบสนองยุท

ระจําชาติในโอกาสค

งานทํา

สถาบันวิจัยปร

าติในโอกาสต่า

คม จํานวน 3 กิ
ผสมผสานประเ

บุคลากรในสถา
มทั้งส้ิน 210 ท
ศล 

รแลกเปลีย่นเรี
การสร้างความ

 เพื่อบรรลุพันธ

ครอบครวัและส
ชไอวี/เอดส์ 

อง 

ฒนา 

ทธศาสตร์ชาติ 

ครบรอบวันเกิดสถา

านุบํารงุศิลปวัฒน

ราย

ระชากรและสังคม

ง ๆ เช่น พิธีไห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรม ดังน้ี.-
เด็นด้านวัฒนธ

าบันฯ และนักเ
ทุนการศึกษา 

รียนรู้ด้านวัฒน
มรู้จากการวิจัย
ธกิจดังกล่าว ส

สังคม 

  

าบันฯ  

นธรรม 
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รายงานประจําปี  2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

   จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว สถาบันฯ ได้ดําเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ชุมชน 
และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่บน
พื้นฐานของความหลากหลายด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และ
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนดําเนินการ 3 ประการ คือ  1) รวบรวมและพัฒนาผลที่ได้จากการวิจัยเป็นฐานข้อมูล
การวิจัย  2) บูรณาการเข้ากับแผนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมระยะสั้น และ 3) 
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ และการกําหนดนโยบาย 
 

  ภายใต้แผนดําเนินการ 3 ประการ สามารถรวบรวมและพัฒนาผลที่ได้จากการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการสุขภาพคนไทย ได้ภาพรวมของประชากรระดับประเทศกับ
สุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โครงการบริโภคยาสูบในประเทศ นําเสนอการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมระดับบุคคลและระดับประเทศ ด้านการบริโภคบุหรี่ของประชากรที่มีความต่างด้านวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการผลการวิจัยเข้ากับแผนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการ
ฝึกอบรมระยะสั้นทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยให้นักศึกษา/ผู้เข้ารับการอบรมทําความเข้าใจกับ
ข้อมูลเพื่อการเข้าถึงแบบแผน และพฤติกรรมต่างๆบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทุติยภูมิกําหนดเป็นโจทย์การวิจัยสําหรับการเรียนการสอนและ
การอบรมระยะสั้น  

 

 
 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 สถาบันฯ ได้กําหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม คือ การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีนโยบายและแผนงานเพื่อการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสายงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้อํานวยการ ดังนี้.- 

1. คณะกรรมการรณรงค์การประหยัดพลังงาน มีหน้าที่กํากับดูแลด้านการจัดการใช้พลังงาน 
โดยการกําหนดมาตรการปฏิบัติทั้งในรูปแบบของการรณรงค์ การปลูกจิตสํานึกและการประเมินผลในด้านการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันฯ โดยคณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการประหยัดพลังงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประจําทุกเดือน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์การแยกขยะ  การใช้
กระดาษท้ัง 2 หน้า การติดคําขวัญประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ เช่น ห้องทํางาน 
ห้องประชุม ห้องสุขา เป็นต้น  

2. คณะกรรมการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทํางาน มีหน้าที่ดูแลด้านการจัดระเบียบ
เรียบร้อยของอาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมในสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด
และส่ิงแวดล้อมของสถาบันฯ โดยมีแผนงาน/แนวทางดังต่อไปนี้.- 

2.1 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารอย่างต่อเนื่องจากปี 2551 การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องทํางาน เพิ่มที่นั่งในสวน การปรับปรุงทางเดินระหว่างอาคาร และการซ่อมแซม
หลังคาบริเวณทางเดิน 



 

ด้านก
ประห
และก

 

และห
(ต่าง
เผยแ
เพื่อล
กระเ

กายภาพในสถ
หยัดน้ํามัน ลด
กระตุ้นให้คํานึ

 
 การ

หน้าจอคอมพิ
จังหวัดและมือ
แพร่เอกสารทา
ลดการใช้กระด
เป๋าผ้า ใส่เอกส

2.2  การบริห
านที่ทํางาน 

ดการใช้ไฟฟ้า ป
นงึถึงการประห

 
 
 
 
 
 

ติดป้ายประชา
วเตอร์) น้ําปร
อถือ) ของสถา
างวิชาการของ
ดาษ และการ
สารประกอบกา

หารจัดการด้าน
การจัดกิจกรรม

 ประหยัดน้ํา ลด
ยัดพลังงาน  

ตัวอย่

สัมพันธ์และรณ
ระปา (ในห้องน
บันฯ และการ
สถาบันฯ ผ่าน
รใช้กระดาษแบ
ารอบรมของห

นทรัพยากรที่มีอ
มประกวดคําข
ดการใช้กระดา

 
างคําขวญัที่ช

ณรงค์การช่วยก
น้ํา) การรณรง
รประชาสัมพัน
นทางส่ืออิเลคท
บบรีไซเคิล โค
ลักสูตรระดับช

งานทํา

สถาบันวิจัยปร

อยู่ให้เกิดประโ
วัญด้านการป
าษ และประหย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นะการประกว
 

กันประหยัดพลั
ค์การใช้ Y-Te
ธ์ตามจุดต่างๆ
ทรอนิกส์ อาทิ 
ครงการสนับสน
ชาติ และนานา

านุบํารงุศิลปวัฒน

ราย

ระชากรและสังคม

โยชน์สูงสุด กา
ระหยัดพลังงา
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วด 

ลังงานไฟฟ้า (บ
l 1234 เพื่อล

ๆ ในสถาบันฯ 
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องวัดความดัน
ดภัย  

 โครง
ชาสัมพันธ์ แล
ขยะ 3 ประเภท
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วกับขยะประเภ
ให้เกิดการแยกข
สิทธิภาพ  

จัดก
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การเสวนาวิชา
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งาน/แนวทางด้
มปลอดภัยให้กั
องดับเพลิงเพิ่ม
รณรงค์ประหย
ะกรรมการประจ

ตัวอ

ํานุบํารงุศิลปวัฒน

552 

กรและสังคม  มหา

 2.3 การจัดกา
 เจลล้างมือ แ

  

งการ
ะรณรงค์การ
ท คือ ขยะเปยีก
 Recycle โดย
ประเภท พรอ้ม
อมูลและ
ภทต่าง ๆ 
ขยะที่มี

ารประกวดด้าน
ปน็ระเบียบ
ทํางาน และกา
กระดาษ       

 
 
2.4 การแลกเ
การ “ใต้ชายค
 

โดยคณะก
จะประสานงาน
ดา้นการอนุรักษ
กับบุคลากรแล
เติม เป็นต้น โด
ยัดพลังงาน มี
จําสถาบันฯ เป็

อย่างโปสเตอร์รณ

นธรรม 

าวิทยาลัยมหิดล 

ารส่ิงแวดล้อม
และเครื่องดับเ

ก 
ย

น

ร

เปล่ียนความรู้
คาประชากร” ค

กรรมการรณรง
กับสํานักงานผู้
ษ์ส่ิงแวดล้อม อ
ละนักศึกษา อา
ดยในปีที่ผ่านม
มีการติดตามผ
ปนประจําทุกเดื

ณรงค์แยกขยะ 

 

มด้านกายภาพ
เพลิง เพื่อส่งเส

รู้ด้านส่ิงแวดล้อ
ครั้งที่ 604 แล

งค์การประหยดั
้อํานวยการซึ่งเ

อาทิ การปรับป
าทิ มีเจ้าหน้าที
มาสถาบันฯ ได้
ลการประหยั

ดอืน  

พในสถานที่ทํา
สริมด้านคุณภ

อม อาทิ เชิ
ละ 629 

ดพลังงาน และค
เป็นผู้ดูแลด้านอ
รุงภูมิทัศน์ฯ เพื
ที่ดูแลอาคารสถ
้มีการติดตาม 
ดพลังงาน โด

งาน การจัดห
าพชีวิตและส่ิง

ชิญวิทยากรมา

คณะกรรมการ
อาคาร สถานที
พื่อความเป็นระ
ถานที่นอกเวล

 และปรับปรุงภู
ยมีการเสนอร

หาเครื่องชั่งน้ํา
งแวดล้อมที่มีค

าบรรยาย ในก

จัดระเบียบเรีย
ที่ เพื่อดําเนินงา
ะเบียบเรียบร้อ
ลาราชการ การ
ภูมิทัศน์อยู่เสมอ
รายงานต่อที่ป

หนัก 
ความ

การจัด

ยบร้อย
านตาม
ย เพิ่ม
รติดตั้ง
อ ส่วน
ประชุม




