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รายงานประจําปของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อเปนการรวบรวม
ผลการดําเนินงานในภารกิจดานตางๆ ของสถาบันฯ ในรอบปงบประมาณ 2553 ทั้งงานวิจัย งานการ
เรียนการสอนงานบริการวิชาการแกสังคม งานบริหารทั่วไป และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื้อหา
ของรายงานแสดงใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจของคณาจารย นักวิจัย และเจาหนาที่ของสถาบันฯ
ตลอดจนการสนับสนุนของคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานและพัฒนาภารกิจของ
สถาบันฯ ใหมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม อันจะนําไปสูการเปนผูนําดานการวิจัย ดานการเรียน
การสอน และการฝกอบรมทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทํา
ประโยชนใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาต ิรวมทั้งมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรและ
หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และสามารถใหความชวยเหลือทางดานวิชาการใหแก
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคดวย 
 
                    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบพระคุณผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ 
นโยบายและคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ตลอดจนบุคลากรทุกทานของสถาบันฯ ที่ใหความรวมมือ
อยางดีย่ิงในการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันฯ จนสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย สมกับ
ปรัชญาของสถาบันฯ ที่วา  “คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบัน” 
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รายงานประจําป 2553 
สวนที ่1: ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

• ประวัตคิวามเปนมา 
• โครงสรางและการบริหารงานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
ป 2553 

• อัตรากําลัง 
• งบประมาณ 
• แผนกลยุทธ 
• ผลงานดเีดนในรอบป 
• แผนงานในอนาคต 

 



 

 



ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน
 

1.1  ประวัติ 
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
งานวิจัยหนวยหน่ึงที่ไดกอกําเนิดข้ึนเปนครั้งแรกในคณะสาธารณสุขศาสตร
 ศูนยวิจัยประชากรและสังคม   
2509  ศูนยวิจัยน้ีต้ังข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของประเทศไทย เพื่อสนองความตองการ
อนามัย และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับประชากร
ชวยเหลือสวนใหญ จากเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธิรอ
มหาวิทยาลัยนอรธ แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

ตอมาศูนยวิจัยประชากรและสังคม
นายกรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน
สถานภาพเทียบเทาคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติการและวิชาการดานประชากร
กับทางการแพทยและการสาธารณสุข
วิชาการ และเปนศูนยขอมูลทางประชากรและสังคม 
อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
15 มีนาคม 2526  จึงไดยายมาอยูที่อาคารที่ทําการของสถาบันฯ
ศาลายา อําเภอนครชัยศร ี(ขณะน้ัน) 

 

ศาสตราจารย นายแพทยจรัส
พฤศจิกายน 2514 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
เลียวประไพ  ไดรับผิดชอบรักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2518 สภามหาวิทยาลัยมหิดล
คนแรกของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 

ต้ังแตปงบประมาณ 2517 
ทั้งหมด 6 ทาน เรียงตามลําดับดังน้ี 

1) ศาสตราจารยเกียรติคุณ
2) ศาสตราจารย ดร. 
3) ศาสตราจารยเกียรติคุณ
  
4) รองศาสตราจารย 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนวยงาน 

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมมีสถานภาพเปนหนวย
งานวิจัยหนวยหน่ึงที่ไดกอกําเนิดข้ึนเปนครั้งแรกในคณะสาธารณสุขศาสตร โดยใชชื่อวา

  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประชากรและ

เพื่อสนองความตองการในการวางนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่เกี่ยวกับประชากร  ในระยะแรกๆ น้ัน ศูนยวิจัยฯ ไดรับความ

จากเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร  โดยผานทางศูนยประชากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตอมาศูนยวิจัยประชากรและสังคม ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสํานัก
พฤศจิกายน 2514 ใหเปน “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถานภาพเทียบเทาคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยมหิดล  มีจุดมุงหมายที่แนชัดวา จะทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการและวิชาการดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการวางแผนครอบครัว ในสวนที่สัมพันธ
กับทางการแพทยและการสาธารณสุข มีหนาที่ดําเนินการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการ

ขอมูลทางประชากรและสังคม  ซึ่งในขณะน้ัน ที่ทําการของสถาบันฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร  จนกระทั่งถึงวันที่

จึงไดยายมาอยูที่อาคารที่ทําการของสถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
) จังหวัดนครปฐม จนถึงปจจุบัน 

นายแพทยจรัส ยามะรัต ไดรักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ ตั้งแต
พฤษภาคม 2517 และตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 ดร

ไดรับผิดชอบรักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2518 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดแตงตั้ง ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ เปนผูอํานวยการ

คนแรกของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
2517 ถึงปจจุบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมีผูอํานวยการ

 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. บุญเลิศ เลียวประไพ พ.ศ. 2518 -

. ปราโมทย ประสาทกุล  พ.ศ. 2523 -
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 23 สิงหาคม 
  –22 สิงหาคม

 ดร. เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 23 สิงหาคม 
    –22 สิงหาคม

รายงานประจําป 2553 หน
า 1

 

 

เดิมมีสถานภาพเปนหนวย
โดยใชชื่อวา  
กรกฎาคม 

การเปล่ียนแปลงประชากรและ
ในการวางนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ

ไดรับความ
โดยผานทางศูนยประชากรของ

ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสํานัก
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” และมี

จะทําวิจัยเชิง
ในสวนที่สัมพันธ

การบริการ
ที่ทําการของสถาบันฯ ต้ังอยู ณ 

จนกระทั่งถึงวันที่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบล

ตั้งแต  14 
ดร.บุญเลิศ 

2518 และตั้งแต
เปนผูอํานวยการ

มีผูอํานวยการ

- 2523 
- 2531 
 2531 

สิงหาคม 2539 
 2539 

สิงหาคม 2547 
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5) รองศาสตราจารย ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา  23 สิงหาคม 2547 
     –20 ธันวาคม 2550 

 และรักษาการผูอํานวยการ     21 ธันวาคม 2550 
     –20 กุมภาพันธ 2551 
6)  รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพึ่ง    21 กุมภาพันธ 2551  
      ถึงปจจุบัน 

 
ในดานความชวยเหลือและเงินทุนสนับสนุนในระยะแรกมีดังน้ี 
1) มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอรใหความชวยเหลือในดาน 

1.1 เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการดําเนินงานของสถาบันฯ  
1.2 การใหทุนนักเรียนไทยศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จํานวน 4 ทุน เพื่อกลับมาพัฒนางานทางดานวิจัยประชากรและสังคม และเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวใหกลับมารับราชการที่สถาบันฯ  

2) ศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรท แคโรไลนา และมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร ไดสง
ศาสตราจารย ดร.โรเบิรต จี. เบอรไนท ผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตรเปนที่ปรึกษาประจําสถาบันฯ 

3) Frederiksen Internship  สนับสนุนเงินทุนให  ดร.ปเตอร เจ. โดนัลดสัน  ดร.
เจมส เอ็น. ไรเลย  ดร.ไมเคิล เจ. คุก  และ ดร.โดนัลด  ลอโร มาชวยการปฏิบัติงานทางดานวิจัย
ของสถาบันฯ โดยผานศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรท แคโรไลนา 
 
 ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 

ปณิธาน  คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบันฯ 
วิสัยทัศน เปนสถาบันชั้นนําในระดับนานาชาติ ที่สรรสรางวิทยาการดานประชากร

และสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
พันธกิจ  1. ทําวิจัยเชิงทฤษฎ ีและประยุกตดานประชากรศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 2. จัดการศึกษา และฝกอบรมระดับหลังปริญญา 
 3. ผลิตและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรศาสตรและ

สังคมศาสตรแกสาธารณชน  
 4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับประเทศ และ

ระดับสากล 
 5. พัฒนาบุคลากร องคกร และเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการ  
  ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด     
ยุทธศาสตร  1. การนําความรูสูการปฏิบัติ  
  (Development of Locally Practical Knowledge) 

2. สรางเสริมความรู และปญญาสูสังคม  
(Intellectual and Educational Advancement) 

3. ผลักดันใหเกิดสังคมที่มีความรับผิดชอบ  
(Creating Responsible Society) 

4. สรางความเปนสากล  (Internationalization) 
5. การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด (Resource Optimization) 
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 1.2.2  การบริหารงาน 

  

1.2.2.1 การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานการวิจัยการดําเนินงานการวิจัย 



 

 1.2.2.2 การดําเนินงานการบริก

 
 1.2.2.3 การดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 

งานการบริการวิชาการแกสังคม 

การดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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1.3  อัตรากําลัง   
 

 สถาบันฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น  121 คน  (ขอมูลของปงบประมาณ 2553)* จําแนกตาม
ประเภท ดังน้ี 
 

สายวิชาการ วุฒิการศึกษา 
ที่ปรึกษาสถาบันฯ   วุฒิการศึกษาที่ปรึกษา   

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  1 คน ปริญญาเอก  1 คน 
ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย   วุฒิการศึกษาอาจารย   
    ศาสตราจารยเกียรติคุณ 1 คน ปริญญาเอก  25 คน 
    ศาสตราจารย 1 คน Ph.D. Candidate 3 คน 

รองศาสตราจารย 12 คน    
ผูชวยศาสตราจารย                                   7 คน    
อาจารย                 7 คน    

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   วุฒิการศึกษาผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 3 คน ปริญญาเอก   2 คน 

   ปริญญาโท 1 คน 
นักวิจัย   วุฒิการศึกษานักวิจัย   

นักวิจัย  4 คน ปริญญาเอก  1 คน 
   Ph.D. Candidate 1 คน 
   ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท 1 คน 
   ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน 

รวม 36 คน รวม 36 คน 
สายสนับสนุนวิชาการ   วุฒิการศึกษา   

ขาราชการ 11 คน ปริญญาโท 36 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 20 คน ปริญญาตรี 28 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน 4 คน ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 21 คน 
ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 12 คน    
ลูกจางประจําเงินรายได 2 คน    
ลูกจางโครงการวิจัย 36 คน    

รวม 85 คน รวม 85 คน 
รวมทั้งสิ้น   121   คน 

 
*  ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553    
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1.4  งบประมาณ 
  

ในปงบประมาณ 2553  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) สถาบันฯ ไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินทั้งสิ้น เปนจํานวนเงิน 121,048,221.49 บาท จําแนกตามหมวดรายจาย ดังน้ี   

  

งบบุคลากร   

1. หมวดเงินเดือนคาจางประจํา และคาจางชั่วคราว จํานวน 31,691,552.33 บาท 

งบดําเนินงาน    

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ    จํานวน 1,089,820.30 บาท 

3. หมวดคาสาธารณูปโภค   จํานวน 568,848.26 บาท 

งบลงทุน    

4. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  จํานวน 78,538,000.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จํานวน 9,160,000.00 บาท 
 

นอกจากน้ี สถาบันฯ มีเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  ดอกผลเงินลงทุน 
คาบริการวิชาการ และรายไดอ่ืนๆ ไดต้ังงบประมาณการรายจายจากเงินรายได ไวสําหรับ
ปงบประมาณ 2553  เปนจํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท 
 
1.5  แผนกลยุทธ 
 

     ยุทธศาสตร  (Strategies) 
1) การนําความรูสูการปฏิบัติ (Development of Locally Practical Knowledge) 
2) สรางเสริมความรู และปญญาสูสังคม (Intellectual and Educational 

Advancement) 
3) ผลักดันใหเกิดสังคมที่มีความรับผิดชอบ (Creating Responsible Society) 
4) สรางความเปนสากล  (Internationalization) 
5) การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด (Resource Optimization) 
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ยุทธศาสตร  1 การนําความรูสูการปฏิบัติ (Development of Locally Practical Knowledge) 

 
 
 
1.   เพิ่มงานวิจัยเชิงรุก/ และหรือที่ตอบ

ปญหาสถานการณสังคมในปจจุบัน  และ
รองรับปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.   เพิ่มงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ และเนน
การมีสวนรวมจากภาคีตางๆ โดยเฉพาะ
ภาคประชาสังคม ชุมชน รัฐและเอกชน 

3.   สรางเสริมและพัฒนาเครือขายการวิจัย 
ใหครอบคลุมภาคีตางๆในทุกระดับ  

4.   พัฒนาระบบประชาสัมพันธ และเผยแพร
ผลงาน สูสาธารณชนและสากลอยาง
ตอเนื่อง 

5.   พัฒนาระบบการคืนขอมูลใหชุมชน/ผูให
ขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
1. จัดการสื่อสาร พูดคุย เกี่ยวกับสถานการณ

ทางประชากรและสังคมในปจจุบัน และ
อนาคต  

2. พัฒนาโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ที่เนน
การมีสวนรวมจากภาคีตางๆ  

3.   พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายการวิจัย ที่ได         
       รวมภาคประชาสังคม ชุมชน หนวยงานรัฐ

และเอกชน สถาบันวิชาการ ในทุกระดับ  
4. พัฒนา นักวิจัย นักศึกษา โดยการเพิ่มพูน

ทักษะ และกาวใหทันความกาวหนาในดาน
ตอไปนี ้

 4.1 ความรูระเบียบวิธีการวิจัย  
      4.2 การจัดการความรูจากการวิจัย  
      4.3 การสื่อสาร และรณรงค ผลงานวิจัยสู          

 ผูกําหนดนโยบาย และ สาธารณชน  
         (Policy and Education Advocacy)  
5. ตั้งคณะกรรมการ กํากับ และติดตาม งาน

การประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของ
สถาบันฯ  

6. เพิ่มชองทางใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ       
ผูรับบริการ/ผูมีสวนได สวนเสีย 

7. กําหนดใหมีการเขียนรายงาน/บทความอยาง
งายๆ จากผลงานวิจัยทุกเร่ือง เพื่อให
สาธารณชนสามารถใชประโยชนจากงานวิจัย
ใหมากข้ึน 

 
 
 
1.   จํานวนคร้ังการสัมมนาเกี่ยวกับสถานการณ

ทางประชากรและสังคมในปจจุบัน และ
อนาคต  อยางนอย 5 คร้ัง/ป ระหวาง ป 
2553-2555 

2.   จํานวนงานวิจัยที่ตอบปญหาสังคมในปจจุบัน 
และอนาคต รวมทั้งสามารถนําไปใชเปน   
แบบอยางที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
อยางนอย 5 โครงการ ระหวาง ป 2553-
2555 

 

กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/

Corporate KPI 
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3.   รอยละของงานวิจัยที่ถูกนําไปใชในการ
กําหนดนโยบายเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5 
ตอป  

4.   จํานวนเครือขายการวิจัย ที่ประกอบดวยภาค
ประชาสังคม  ชุมชน หนวยงานรัฐ หรือ
เอกชน เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 

5.   จํานวนคร้ังของการจัดการอบรมใหกับนักวิจัย
และนักศึกษา  ในหัวขอเกี่ยวกับ           
1)  ความรูระเบียบวิธีการวิจัย   
2)  การจัดการความรูจากการวิจัย   
3)  การสื่อสารผลงานวิจัยสู ผูกําหนด

นโยบายและสาธารณชน ระหวางป 
2553-2555 อยางนอย 1 คร้ัง 

6.    จํานวนคร้ังของการกํากับและติดตามการนํา  
ยุทธศาสตรประชาสัมพันธ และเผยแพร
ผลงานของสถาบันฯ โดยคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง อยางนอย      
6 คร้ัง/ป 

 
 

ยุทธศาสตร  2 สรางเสริมความรู และปญญาสูสังคม (Intellectual and Educational 
Advancement) 

   
   
1. เพิ่มการผลิตผลงานทางวิชาการในทุก

รูปแบบ และเผยแพรโดยผานการตีพิมพหรือ
การนําเสนอในที่ประชุม 

 1. สรางแรงจูงใจ และใหทุนสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
การผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

2. สรางบรรยากาศใหเกิดพลังในการรวมพัฒนา 
คุณภาพผลงานทางวิชาการของบุคลากรทุก  
สายงาน โดยผานกระบวนการระดมความ
คิดเห็นอยางสรางสรรค (Constructive 
Comments) 

3. การพัฒนาแหลงอางอิงขอมูลทางประชากรใน
ประเทศไทย ผานกิจกรรม 

 3.1  การฉายภาพประชากรประจําป 
 3.2  ศูนยขอมูลผูสูงอายุและศตวรรษิกชน  
 3.3  ศัพทานุกรมทางประชากรและสังคม 
 3.4  จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา  
 3.5  สารประชากรมหิดล 

3.6  รายงานการประชุมวิชาการ  “ประชากร
และสังคม” ประจําป 

 3.7  Website ของสถาบันฯ 

2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยอางอิงทาง
ประชากรและสังคมของประเทศไทย 

 

3. พัฒนาหลักสูตรเดิมใหมีรายวิชาที่มี
ความสําคัญ และเปนความตองการตอการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ใน
ปจจุบัน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรใหมในประเด็น
ที่เปนความตองการเรงดวนในระดับประเทศ 
และนานาชาติ 

 

4. สรางความเขมแข็งของการพัฒนานักศึกษาให
มีสวนรวมในข้ันตอนกระบวนการวิจัยที่
สถาบันฯ กําลังดําเนินการอยู 

 

5.  จัดการความรูที่มุงเนนการสรางเสริมความรู
สูการปฏิบัต ิ  

 

กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/



  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  หน
า 1

0 
หน

า 1
0 
  4. พัฒนาโครงการวิจัยเชิงรุก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ 

Global Health 
5. พัฒนารายวิชาที่มีความสําคัญ และเปนความ

ตองการตอการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมใน
ปจจุบัน ดังนี ้
5.1 ประชากรศาสตรธุรกิจ (Business 

Demography) 
5.2  Global Health Studies 
5.3  Gender Perspectives in Demography and 

Social Development 
5.4  Geographical Information System and Social 

Science Research 
5.5  Regional Integration in The Greater Mekong 

Sub-Region 
5.6 Development Project Management 

6. พัฒนาหลักสูตรใหมในประเด็นที่เปนความตองการ
เรงดวนในระดับประเทศ และนานาชาต ิคือ
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาพฤติวิทยา   
เชิงประชากรและสังคม (นานาชาต)ิ (Population 
and  Social  Gerontology) 

7. มีกระบวนการจัดการความรูในองคกร  
     อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 
 7.1 การสัมมนาพัฒนาหลักสูตร  
 7.2 การสัมมนาบุคลากร 
 7.3 การจัดประชุมวิชาการ 
 7.4 การจัดประชุมเสนอผลงานการวิจัย  
 7.5 การจัดเสวนาวิชาการใตชายคาประชากร 
 
 
 
1. จํานวนผลงานตีพิมพ 
 1.1  วารสารระดับชาต ิอยางนอย 0.38 เร่ือง/

นักวิชาการ/ป 
 1.2  วารสารระดับนานาชาต ิอยางนอย          

1.00 เร่ือง/นักวิชาการ/ป 
 1.3  รายงานการวิจัย อยางนอย 0.58 เร่ือง/

นักวิชาการ/ป 
 1.4  ผลงานตีพิมพในลักษณะอื่นๆ ที่เปนที่ ยอมรับ

ของ สกอ. อยางนอย 0.6 เร่ือง/       
นักวิชาการ/ป 

  

Corporate KPI 
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  2. จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับใหนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการ 

 2.1  ที่ประชุมระดับชาติ อยางนอย  
0.76 เร่ือง/นักวิชาการ/ป 

2.2  ที่ประชุมระดับนานาชาติ อยางนอย 
 0.57 เร่ือง/นักวิชาการ/ป 
3. จํานวนดัชนีอางอิง (citation index) เพิ่มข้ึน         

อยางนอย 5% ตอป 
4. ฐานขอมูลที่เปนศูนยอางอิงทางประชากรและ

สังคมของประเทศไทยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ       
ภายใน ป 2555 

5. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนารวมกับ              
Miami University, Ohio, U.S.A.  อยางนอย       
1 หลักสูตร  คือหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต            
สาขาพฤติวิทยา เชิงประชากรและสังคม
(นานาชาต)ิ (Joint Master‘s Degree in 
Population and Social Gerontology) ที่เสร็จสิ้น
สมบูรณภายใน ป 2555  

6. จํานวนรายวิชาที่พัฒนา ประกอบดวย วิชา   
เกี่ยวกับประชากรศาสตร ธุรกิจ (Business 
Demography)  และ Global Health ที่เสร็จสิ้น
สมบูรณ สามารถเปดสอนไดภายใน ป 2555 

7. รอยละของนักศึกษา ตอบวามีความพึงพอใจตอ
หลักสูตรในภาพรวม อยูที่ระดับ 3.75 ตอ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

8. รอยละของหนวยงานที่นักศึกษาไปทํางานดวย 
ตอบวามีความพึงพอใจ อยูที่ระดับ 3.75 ตอ 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

9. จํานวนคร้ังของการจัดการความรูในองคกร       
อยางนอย 5 คร้ังตอป 
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ยุทธศาสตร  3 
 

 

ผลักดันใหเกิดสังคมที่มีความรับผิดชอบ (Creating Responsible Society) 
 
 
 
1.  สรางเสริมจรรยาบรรณของการศึกษาวิจัย 
2. สรางความตระหนักและเคารพในความ

แตกตาง  ของสังคมที่หลากหลาย 
3. ทําใหภูมิปญญาชาวบานเปนที่รูจักอยาง   

กวางขวาง และเปนที่ยอมรับ (Indigenization 
of knowledge) 

4. สรางตนแบบที่เปนเลิศของการใชหลักวิชาการ 
    เพื่อสรางประโยชนตอสังคม (Best Practice 

for Society) 
 

  
 
 
1.   มีกลไกในการกํากับและติดตามการสรางเสริม 

จริยธรรมของการวิจัย   
2.   กําหนดใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมของการวิจัย

ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย 
3. สรางความตระหนักและเคารพในความแตกตาง

ของสังคมที่แตกตางหลากหลายในทุก
โครงการวิจัย/กิจกรรม ที่เกี่ยวของอัตลักษณของ
ความเปนทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ประชากร
กลุมชาติพันธุ และประชากรชายขอบ (ไดแก 
พนักงานบริการ ผูรับเชื้อ ผูมีความพิการ และ
แรงงานขามชาติ เปนตน) โดยกระบวนการ
ประชุมอยางเปนทางการ  และการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 

4.   จัดกิจกรรมรวมระหวางบุคลากรของสถาบันฯ 
และภาคีเครือขายงานวิจัยทุกระดับ เพื่อผลักดัน
ใหเกิดสังคมที่มีความรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ  
โดยผานกิจกรรม ไดแก การประชุมวิชาการ
ประชากรและสังคมประจําป การจัดเวที
สาธารณะ และการจัดประชุมเครือขายงานวิจัย 
เชน เครือขายคุณภาพชีวิตแรงงานขามชาติ 
เครือขายสุขภาวะทางเพศ และเครือขายการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถาน
ประกอบการ เปนตน 

 
 
 
1. จํานวนคร้ังของการประชุม เพื่อกํากับและ

ติดตามการสรางเสริมจรรยาบรรณของการ
ศึกษาวิจัยอยางนอย 4 คร้ังตอป  

2. จํานวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมของการ
วิจัยรวมทุกหลักสูตรอยางนอย 4 วิชา 

 

กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/
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  3. จํานวนคร้ังของการประชุมอยางเปนทางการ 
อยางนอยปละ 6 คร้ัง  และจํานวนคร้ังของ    
การเรียน การสอน อยางนอยปละ 10 คร้ัง   
เพื่อสรางความตระหนักและเคารพในความ 
แตกตางของสังคมที่แตกตางหลากหลายในทุก
โครงการวิจัย/กิจกรรม  ที่เกี่ยวของกับอัตลักษณ
ของความเปนทองถิ่นภูมิปญญาชาวบาน  
ประชากร กลุมชาติพันธุ  และประชากรชายขอบ 
ในระหวางป 2553-2555 

4. จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมรวมระหวาง
บุคลากรของสถาบันฯ และภาคีเครือขายงานวิจัย
ทุกระดับ เพื่อผลักดันใหเกิดสังคมที่มีความ
รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ โดยผานกิจกรรมตางๆ 
ไดแก  

 4.1  การประชุมวิชาการประชากรและสังคม    
 ประจําป ปละ 1 คร้ัง 

 4.2  การจัดเวทีสาธารณะ อยางนอยปละ 5 คร้ัง  
 4.3  การจัดประชุมเครือขายงานวิจัย อยางนอย   

ปละ 3 คร้ัง 
 

 

ยุทธศาสตร  4 
 

 

สรางความเปนสากล (Internationalization) 
 
 
1. สรางความเขมแข็งในเครือขายเดิมและขยาย

เครือขายใหม ระหวางสถาบันฯ กับองคกรใน
ระดับนานาชาติ ในทุกภูมิภาคของโลก   

2. สรางแผนงานวิจัยในประเด็นที่มีความสําคัญ
รวมกันในระดับนานาชาติ 

3. สรางกิจกรรม ทั้งทางวิชาการ การเรียน  
การสอน และการฝกอบรมในระดับนานาชาติ 

4. สรางนักวิจัย นักศึกษารุนใหม ใหมีความรู
ความสามารถในระดับสากล 

 

  
 
1.  การทําขอตกลง และ/หรือบันทึกชวยจํา (MOU) 

ระหวางสถาบันฯ กับองคกรนานาชาต ิ 
2. การเพิ่มความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการ 

และหนวยงานตางๆ ในระดับนานาชาติ        
โดยผานการ 
2.1 ทําวิจัยรวมกัน–มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย    

นักศึกษา 
2.2 การเรียนการสอนรวมกัน – แลกเปลี่ยน

อาจารย 
3.   โครงการวิจัยที่เนนประเด็นที่มีความสําคัญในระดับ

นานาชาติ โดยเฉพาะการวิจัยในประเด็น  
3.1  การยายถิ่นระหวางประเทศ    

(International Migration) 
3.2  Global Health 

กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/



  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  หน
า 1

4 
หน

า 1
4 

 
 
 
 

 4. การจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ คือ  
4.1  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
4.2  การจัดอบรมนานาชาต ิ 
      (International Workshops) 
4.3  การจัดอบรมเฉพาะเร่ืองตามการรองขอ

จากหนวยงานตางประเทศ 
      (Tailor-Made Programs)    

 5.  การมีกระบวนการสรางเสริมนักวิจัยรุนใหม 
ดวยการสนับสนุนใหเขียนบทความ การ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ 
รวมทั้งการใหทํางานรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
ซึ่งทําใหไดรับโอกาสในการเรียนรูและมี
ความตอเนื่องโดยเฉพาะการไดเขาไปอยูใน
เครือขายเดิม และที่สรางใหม  

6.  การสนับสนุนทุนใหบุคลากรทุกระดับเพิ่ม
ความสามารถในการสื่อสาร (ทั้งการพูด 
ฟง เขียน) ในระดับสากล  

   
 
1. จํานวนบันทึกขอตกลงอยางเปนทางการกับ

เครือขายเดิมรวม 5 ขอตกลง คือ ระหวาง
สถาบันฯ กับ WHO, UNAIDS, UNFPA, 
Population Council, INDEPTH  และ
เครือขายใหม 1 ขอ ตกลงระหวางสถาบันฯ 
กับ Miami University.  

2. จํานวนนักวิจัย /นักศึกษา ที่ไดรับทุน
แลกเปลี่ยนทั้งในการทําวิจัย หรือมีกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางนอยปละ 1 คน  
ในระหวางป 2553-2555 

3. จํานวนแผนงานวิจัยอยางนอย 1โครงการ  
ในแตประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) การยายถิ่น
ระหวางประเทศ (International Migration)  
2) Global Health ในระหวางป 2553-
2555 

4. จํานวนคร้ังการจัดกิจกรรมนานาชาติ      
ในระหวางป 2553-2555 
4.1 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
4.2 การจัดอบรมนานาชาต ิ(International  

Workshops) อยางนอยป 2 คร้ัง 
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4.3  การจัดอบรมเฉพาะเร่ืองตามการรอง
ขอจากหนวยงานตางประเทศ (Tailor – 
Made  Programs) อยางนอยป 2 คร้ัง 

5. จํานวนนักวิจัยรุนใหม (จบปริญญาเอก     
ไมเกิน 5 ป) มีผลงานตีพิมพในวารสาร   
ระดับนานาชาติ หรือนําเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติอยางนอยปละ 1 เร่ือง/คน         
ในระหวางป 2553-2555 

6.   จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนในการเพิ่มพูน
ทักษะการสื่อสารในระดับสากลอยางนอย 
ปละ 1 คนในระหวางป 2553-2555 

 
 

ยุทธศาสตร  5 
 

 

การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  (Resource Optimization)    

 
 
 

1.   สรางระบบใหบุคลากรทุกสายงานมี
สวนรวมในการทํางานตามพันธกิจที่ 
ตนเองรับผิดชอบอยางเต็มศักยภาพ  

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงาน 
3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี         

ประสิทธิภาพสูงสุด 
4.  พัฒนาระบบจัดซื้อ-จัดหา-การใช

วัสด/ุครุภัณฑ   
 

  
 
 

1.  มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม   
ขอตกลงการทํางาน (Performance Agreement)  
กับบุคลากรทุกสายงาน 

2.  สรางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงาน 
2.1  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2  ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.2.1  การฝกอบรม 

2.2.2  การประชาสัมพันธ รวมทั้งการเขียน
ขาวแจก (Press Release) การเขียนบทสรุป
สําหรับผูบริหาร (Executive Summary) การ
บันทึกสําหรับผูกําหนดนโยบาย (Policy 
Memo)     

 2.2.3  ระบบขอมูลงานวิจัย 
 2.2.4 การจัดการการเงิน อยางมีประสิทธิภาพ            

  2.3 ความรูเกี่ยวกับกฏหมายที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

2.4 ความรูดานการวิเคราะหขอมูล และจัดการ 
ขอมูลแบบ longitudinal 

2.5 เทคนิคการถายทอดความรู การสอน/         
การฝกอบรม 

3.  สรางระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการที่
สามารถเชื่อมโยง และวิเคราะหการบริหารจัดการ
ในภาพรวมของสถาบันฯ 

กลยุทธ ตัวอยางโครงการ/
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4.  สรางระบบฐานขอมูล เพื่อจัดซื้อ – จัดหา - การใช
วัสด/ุครุภัณฑ  

5.  มีคณะกรรมการ กํากับ และติดตามงานในขอ 3 
และ 4 อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 
 
 
 

  
 
1. รอยละ 90 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบรรลุ 

ขอตกลงการทํางาน (Performance Agreement)  
2. รอยละ 100 ของบุคลากรที่ถูกกําหนดใหไดรับ

การพัฒนาศักยภาพตามที่ระบุไวในแผนงาน   
3. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการที่

สามารถเชื่อมโยง และวิเคราะหการบริหาร
จัดการในภาพรวมของสถาบันฯ เสร็จสิ้น
สมบูรณภายในป 2555 

4. มีระบบฐานขอมูล เพื่อจัดซื้อ-จัดหา-การใช
วัสดุ/ครุภัณฑ เสร็จสิ้นสมบูรณภายในป 2555 

5. มีการประชุมของคณะกรรมการกํากับ และ
ติดตามงานฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการ 
และระบบฐานขอมูล เพื่อจัดซื้อ-จัดหา-การใช 
วัสดุ/ครุภัณฑทุก 2 เดือน 

 
 
1.6  ผลงานดีเดนในรอบป 
 

1) สถาบันฯ เปดศูนยอางอิงขอมูลทางประชากรและสังคม จํานวน 3 ศูนย มีการ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต ไดแก  ศูนยศตวรรษิกชน (Thai Centenarians Center) ศูนยศึกษา
การยายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center : MMC) และมิเตอรประเทศไทย (Thailandometers) 
ซึ่งเปนโครงการหลักดานประชากรและสังคมของ สถาบันฯ ที่จะดําเนินการอยางตอเน่ืองตอไป  

2) เว็บไซตสถาบันฯ ไดรับรางวัลพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชมเชย 
จากการประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล 

3) การจัดการประชุมวิชาการประจําป 2553 เรื่อง “คุณคาผูสูงอายุในสายตา
สังคมไทย” ในสถานการณเปล่ียนผานทางสังคมและประชากรของสถาบันฯ ที่มีผูรวมงานคือ     
530 คน ต้ังแตเริ่มจัดงานในป พ.ศ. 2548  

4) ผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย จากโครงการ “วิจัยเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงประชากร” ไดถูกนําไปใชเปนฐานในการกําหนดงบประมาณของประเทศ และ
โครงการวิจัยน้ีไดเริ่มสรางฐานขอมูล ซึ่งจะทําใหประชาชนทั่วไปสามารถใชประโยชนจากดัชนีชี้วัด

Corporate KPI 
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ทางประชากรที่สําคัญ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการ โดยที่โครงการ “วิจัย
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงประชากร” น้ีเปนพันธกิจหลักของสถาบันฯ ที่มีการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

5) สามารถเพิ่มจํานวนเครือขายทั้งดานการวิจัย และการบริการวิชาการ  เชน 
ผลการวิจัย “สุขภาพคนไทย” ที่มีผูขอรับเอกสารเพื่อนําไปใชประโยชนตอ มากกวาปกอนๆ เปน
จํานวนถึง 16,000 ฉบับ และในปที่ผานมามีการจัดประชุมระดับชาติถึง 23 ครั้งมากกวาปกอนๆ 
นอกจากน้ีผูรับบริการวิชาการในทุกรูปแบบ ทั้งชาวไทยและตางประเทศเพิ่มสูงข้ึนทุกปจากประมาณ 
2,000  เปน 3,025 คน  

6) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร ดวยระบบ IPSR –intranet ที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนชองทางหน่ึงใหบุคลากรทุกสายงาน เขามาแสดงความคิดเห็น รองเรียน
หรือรองทุกข รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาใหกับสถาบันฯ ไดทุกเวลา  

7) บุคลากรของสถาบันฯ  
7.1 ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ประสาทกุล ไดรับเกียรติจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แตงต้ังใหเปนประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา 
7.2 รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดาน

สังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2552  และเปนกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขา
สังคมวิทยาของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

7.3 นางสาวจงจิตต ฤทธิรงค  ไดรับรางวัลดีเดนการนําเสนอบทความทาง
วิชาการ ดานสาธารณสุข/เศรษฐกิจ/สังคม/การศึกษา ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําป 2552 

 
1.7  แผนงานในอนาคต 

1.7.1  พัฒนาใหสถาบันฯ เปนศูนยประชากรและสังคมในระดับภูมิภาค เพื่อประสาน
ความรวมมือทํางานในลักษณะเครือขายกับประเทศตางๆ ทั้งภายในภูมิภาคเดียวกันและตาง
ภูมิภาค โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน การวิจัย และการอบรม 

1) พัฒนาโปรแกรมความรวมมือทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาระหวาง
สถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

2) ขยายเครือขายงานวิจัย การเรียนการสอน และการจัดอบรมในระดับ
ชุมชน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ 

3) จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการกับสถาบันเครือขาย 
4) แลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษาระหวางสถาบันเครือขาย 
5) สรางฐานขอมูลเครือขาย 
6) สรางเสริมศักยภาพของบุคลากรใหทําหนาที่เปนผูแทนสถาบันฯ ในการ

เจรจาติดตอกับหนวยงานในระดับนานาชาติ  ภายใตขอกําหนดและ
กรอบนโยบายของสถาบันฯ 
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1.7.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของสถาบันฯ อยาง
ตอเน่ือง 

1) สงเสริมและสนับสนุน แผนและมาตรการกํากับและติดตามงานวิจัยของ
สถาบันฯ 

2) สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย ทั้งที่เปนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต ใน 8 กลุมวิจัยของสถาบันฯ  

3) สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนจากฐานขอมูลการเฝาระวังทาง
ประชากรใน 2 พื้นที่ คือฐานขอมูลนางรอง และฐานขอมูลกาญจนบุรี 

4) สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ 

5) จัดหาทุนวิจัย ทุนการศึกษา และทุนการฝกอบรม ใหบุคลากรของ
สถาบันฯ อยางตอเน่ือง 

6) สนับสนุนและสงเสริมโครงการวิจัยที่สนองตอบตอนโยบายของรัฐทาง
ประชากรและสังคม 

 1.7.3  สนับสนุนการเขียนตําราและการตีพิมพบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศ 

1) สนับสนุนคาใชจายในการเขียนและจัดพิมพ 
2) สนับสนุนการลาเพื่อเพิ่มพูนความรู 
3) จัดหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจพิจารณาและใหคําแนะนํา (Peer review) 

1.7.4 สนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการของสถาบันฯ : 
1) จัดพิมพ 

-  รายงานการวิจัย 
-  วารสารประชากรและสังคม 
-  หนังสือประกอบการประชุมวิชาการประจําป “ประชากรและสังคม” 
-  จดหมายขาวประชากรและสังคม 
-   สารประชากร 

2) โครงการเผยแพรขาวสารทางประชากร  เปาหมายหลักคือ เผยแพร
ผลงานวิชาการของสถาบันฯ ในหลายรูปแบบ และผานหลายชองทาง 
ดังน้ี 
-  สิ่งตีพิมพของสถาบันฯ 
-  วารสารทางวิชาการอ่ืนๆ ที่ไดรับการยอมรับทั้งระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
-  เว็บไซตสถาบันฯ 
-  การจัดประชุมวิชาการประจําป “ประชากรและสังคม” ทุกปเริ่ม

ต้ังแตป 2548 
- การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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-  การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย หรือ
เพื่อการนําไปสูการกําหนดนโยบายและการวางแผนปฏิบัติ 

-  การจัดเสวนาวิชาการใตชายคาประชากรทุกวันพุธ 
-  การจัดนิทรรศการ 

3) โครงการนิยามศัพททางประชากร 
1.7.5 สนับสนุนการใชศูนยปฏิบัติการกาญจนบุรี เปนหองปฏิบัติการวิจัยการเรียน

การสอน และการฝกอบรมในดานตางๆ  คือ 
1) เปนศูนยปฏิบัติการวิจัยสําหรับบุคลากรของสถาบันฯ นักศึกษาทุก

หลักสูตร ผูเขารับการอบรมระยะสั้น  
2) เปนศูนยปฏิบัติการวิจัยที่เปดใหผูสนใจทั้งชาวไทยและตางประเทศเขา

เยี่ยมชม แลกเปล่ียนเผยแพรผลงาน  
3) เปนศูนยการฝกอบรมเพื่อแบงปนความรูระหวางบุคลากรของสถาบันฯ 

นักศึกษา ประชาคมกาญจนบุร ี
4) เปนศูนยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ และนักศึกษาทุก

ระดับ 
1.7.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 

1) จัดต้ังคณะทํางานพิจารณาปรับปรุงรางและพัฒนาระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการใหสามารถวัดประสิทธิผลของระบบงานที่
สนับสนุนงานบริหารไดชัดเจน 

2) สรางและพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อรับการตรวจสอบจากภายนอก 
3) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรตอการ

บริหารจัดการ 
4) ปลูกฝงและพัฒนาจริยธรรมการทํางานของบุคลากรทุกระดับ 
5) จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเปนประจํา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจําป 2553 
สวนที ่2:  ผลงานการดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

• งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
• งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
• งานบรกิารวิชาการแกสังคม 
• งานบรหิารท่ัวไป 
• งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
• งานอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 



 

 



ผลการดําเนินงาน
 

 
2.1 งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร
 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ
และการเปล่ียนแปลงประชากร ครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
วางแผนครอบครัว และรูปแบบแนวทางตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทย 
โดยมุงเนนการใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐาน และแสวงหาแนวทางแกไข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรใหดีข้ึน และใหสอดคลองกับส
และจะเผชิญตอไปทามกลางความเปล่ียน
อีกทั้งเพื่อใหการวิจัยเปนไปในทิศทางที่
สังคมแหงชาติในอันที่จะรักษาอัตราการขยา
รายไดและกระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
 

ตามประเด็นปญหาวิจัย ในรอบป 
สําคัญดังตอไปน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงประชากรครอบครัวและสังคม
Family)    

2) ผูสูงอาย ุ(Elderly)
3) เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ และเอชไอวี

Health and HIV/AIDS)
4) ประชากร สิ่งแวดลอม และสุขภาพ 
5) การยายถิ่น ความเปนเมือง และแรงงานขามชาติ 

Cross-Border Labor
6) ประเด็นเรงดวนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 
 
1. ประเด็นปญหาดานการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัว

และสังคม (Demographic Transition and
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจใน

การเปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวมาโดยตลอด และไดกําหนดใหมีการวิจัยดานการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวเปนกลุมงานวิจัยหลักกลุมหน่ึงของสถาบันฯ  ทั้งน้ี 
เปาหมายหลัก คือ การผลิตองคความรูดานการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัวที่อยูบนฐาน
ของการวิจัย เพื่อถายทอดไปสูผูกําหนดนโยบาย ใหสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน

รายงานประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ
ครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน การ

รูปแบบแนวทางตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทย 
การใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐาน และแสวงหาแนวทางแกไข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ข้ึน และใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของปญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมโลก

อีกทั้งเพื่อใหการวิจัยเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติในอันที่จะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
รายไดและกระจายการพัฒนาสูภูมิภาคและชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร  

ตามประเด็นปญหาวิจัย ในรอบป 2553 ที่ผานมาสถาบันฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยที่

การเปล่ียนแปลงประชากรครอบครัวและสังคม (Demographic Transition and the 

Elderly)    
เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ และเอชไอวี/เอดส (Sexuality, Reproductive 
Health and HIV/AIDS) 
ประชากร สิ่งแวดลอม และสุขภาพ (Population, Environment and Health
การยายถิ่น ความเปนเมือง และแรงงานขามชาติ (Migration, Urbanization and 

Border Labor)  
ประเด็นเรงดวนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (National Strategic Research)

ประเด็นปญหาดานการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัว
ion and the Family)   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจใน
การเปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวมาโดยตลอด และไดกําหนดใหมีการวิจัยดานการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวเปนกลุมงานวิจัยหลักกลุมหน่ึงของสถาบันฯ  ทั้งน้ี 
เปาหมายหลัก คือ การผลิตองคความรูดานการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัวที่อยูบนฐาน
ของการวิจัย เพื่อถายทอดไปสูผูกําหนดนโยบาย ใหสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ 
ของประชาชน การ

รูปแบบแนวทางตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทย 
การใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐาน และแสวงหาแนวทางแกไข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ภาพความเปนจริงของปญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู
แปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมในสังคมโลก  

พัฒนาการเศรษฐกิจและ
 กระจาย
 

ที่ผานมาสถาบันฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยที่

(Demographic Transition and the 

Sexuality, Reproductive 

(Population, Environment and Health) 
Migration, Urbanization and 

(National Strategic Research) 

ประเด็นปญหาดานการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัว

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจใน
การเปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวมาโดยตลอด และไดกําหนดใหมีการวิจัยดานการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวเปนกลุมงานวิจัยหลักกลุมหน่ึงของสถาบันฯ  ทั้งน้ี มี
เปาหมายหลัก คือ การผลิตองคความรูดานการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัวที่อยูบนฐาน
ของการวิจัย เพื่อถายทอดไปสูผูกําหนดนโยบาย ใหสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน
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ไดอยางเหมาะสม  ประเด็นงานวิจัยในขอบขายความสนใจของกลุมงานวิจัยน้ี คือ สาเหตุและ
นัยสําคัญของการเปล่ียนแปลงของประชากรและครอบครัวในสังคมไทย รวมถึงการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และการเปล่ียนแปลงภาวะเจริญพันธุ ภาวการณสมรสและการ
ครองเรือน วัยรุน และผูสูงอายุ ที่มีตอการเปล่ียนแปลงประชากรและครอบครัว (จํานวน            
6 โครงการ) 
 
 

ชื่อโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
1.1   โครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ทางประชากรและครอบครัว : 
ผลกระทบตอสังคมไทยและทางเลือก 
เชิงนโยบาย 
(The Study of Population and Family 
Changes : Impacts on Thai Society 
and Policy Implications) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินงบประมาณ
แผนดินของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
2. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
3. ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 
4. รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
5. ศ.ดร.อภิชาติ  จํารัสฤทธิ์รงค 
6. ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
7. ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
8. รศ.ดร.อมรา  สุนทรธาดา 
9. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ ์
10. รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 
11. อ.มาลี  สันภูวรรณ 

1.2  โครงการการคาดประมาณอาชีพของ
ประชากรในชวง 10 ป 
(Occupation projections, 2009-
2019) 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส จํากัด 

1. ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
2. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล                
3. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
4. รศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 
5. อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 
6. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท 
7. อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง                        
8. อ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร 
9. น.ส.ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ 

1.3  Evaluation of the Local Capacity 
Building Programmer : UNICEF's 
Intervention in the Six Tsunami 
Affected Provinces 

UNICEF 1.  ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

1.4  American Red Cross (Thailand) End 
line Household KAP Survey 

RCG 1.  Dr. Kerry  Richter 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
1.5  Organizational Network Analysis of The 

Mekong Basin Disease Surveillance 
(MBDS) Network 

Rockefeller  
Foundation 

1.  Dr. Kerry  Richter 
2.  อ.มาลี  สันภูวรรณ 

1.6  โครงการการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรกับความเหลื่อมล้ําทางรายได
ประเทศไทย 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

1. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท  
2. ดร. ปภัศร ชัยวัฒน 
3. น.ส.วรรณภา อารีย 

 
2.  ประเด็นปญหาดานผูสูงอายุ (Elderly)    
 จากการที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรครั้ง

สําคัญ น่ันคือการเปนสังคมผูสูงอายุภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีจํานวนประชากรที่มีอาย ุ
60 ปข้ึนไป คิดเปนสัดสวนสูงกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ  จึงเปนไปตาม
หลักเกณฑสากลที่วาสังคมใดที่มีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด ก็ถือไดวาเปนสังคมผูสูงอาย ุ

  

ปรากฏการณการเปล่ียนแปลงทางประชากรครั้งสําคัญน้ี  แสดงใหเห็นวาประชากรไทย
มีอายุยืนยาวข้ึนและประเทศไทยไดกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวเหมือนกับหลายๆ 
ประเทศแลว สถาบันฯ เห็นความสําคัญของประเด็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน จึงใหความสําคัญ
ตอการศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูสูงอายุในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญใน
การศึกษาวิจัยในแงมุม มิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเตรียมความ
พรอมของประชากร เพื่อใหสามารถกาวเขาสูวัยสูงอายุไดอยางมีคณุภาพตอไป 
  

ชื่อโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
2.1 โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการ

สงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุใน
พื้นท่ีชนบท (Model Study of 
Employment Promotion for the Elderly 
in Rural Area) 

กลุมงานเศรษฐกิจ
แรงงานมหภาค 
สํานักงานเศรษฐกิจการ
แรงงาน สํานักงานปลัด  
กระทรวงแรงงาน 

1. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
2. ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
3. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 
4. น.ส.กมลชนก  ขําสุวรรณ 

 
3. ประเด็นปญหาดานเพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุและเอชไอวี/เอดส   

              (Sexuality, Reproductive Health and HIV/AIDS)     
ในชวงสี่ทศวรรษที่ผานมาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงอยู

กับมิติเพศภาวะและเพศวิถี ใน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่หนึ่ง: การวางแผนครอบครัว ภาวะ
เจริญพันธุและการอนามัยแมและเด็ก กลุมที่สอง: เพศสัมพันธ โรคเอดส โรคติดตอทาง



  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  หน
า 

 26
 
เพศสัมพันธ อนามัยเจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศ และกลุมที่สาม: บทบาทหญิงชายและการ
พัฒนา  

 

นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังมุงพัฒนางานวิจัยดานเพศภาวะ เพศวิถี อนามัยเจริญพันธุ 
และเอชไอวี/เอดสอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อเติมเต็มองคความรูดานน้ีที่ขาดหายไปอันจะมีประโยชน
ตอการนํามาชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางเพศของกลุมตางๆ ที่สถาบันฯ จะพัฒนาข้ึนมา
ในอนาคต  รวมทั้งสามารถนําองคความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาสนับสนุนใหประชากรที่อยู
อาศัยในประเทศไทยเขาถึงสุขภาวะทางเพศไดอยางถวนหนา (จํานวน 7 โครงการ) 
 

ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
3.1  โครงการการเสริมสรางการวิจัย

เชิงปฏิบัติการระยะยาว ในดาน 
SRH  (Promoting Longitudinal 
Research on SRH and SRH 
Interventions) 

INDEPTH Network 1. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
 

3.2   Work Collaboratively with 
MEASURE to Complete the 
Drafting and Finalization of a 
Multi - Country Report and 
Provide Support to Developing 
Country Level Repost / 
Summaries 

MEASURE 
EVALUATION 

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

3.3  โครงการ “การวิจัยเพื่อวางรากฐาน
องคความรูสูการขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาวะทางเพศ " 

แผนงานสรางเสริมสุข
ภาวะทางเพศระยะท่ี 2 
มูลนิธิสรางความเขาใจ
เรื่องสุขภาพผูหญิง  
(สคส.) สํานักงาน 
กองทุนสนับสนุน      
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

1. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
2. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ ์
3. นางเบญจมาศ  รอดภัย 

3.4  โครงการวิจัยประเมินผลโครงการ : 
โครงการเงินกูชีวิตปาทองโก 
(Baseline Analysis and 
Reporting for the Positive 
Partnership Project) 

PACT Thailand 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จํารัสฤทธิรงค 
2. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
3. Dr. Kerry Richter 

3.5  Youth Alcohol Use and Risky 
Sexual Behavior in Bangkok 
(Phase 4)  OR  ( Thai Family 
Matters Project) 

Pacific Institute for  
Research and 
Evaluation (PIRE) 

1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จํารัสฤทธิรงค 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
3.6  โครงการการสํารวจขอมูลพื้นฐาน

ป 2553 โครงการสงเสริมการ
ปองกันเอดสในแรงงานขามชาติ
ในประเทศไทย (โครงการฟามิตร) 
(The Baseline Survey 2010 
"Prevention of HIV/AIDS Among 
Migrant Workers in Thailand 
Project) (PHAMIT) 

Rakes Thai Foundation 1. ศ.เกียรติคุณดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
2. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี
3. อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง 
4. อ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร 
5. น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล 
6. นางปทมา  แยมเพกา 

3.7   โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
วิเคราะหสถานการณดานสิทธิของ
ประชากร 4 กลุม (ภายใต
โครงการ CHAMPION) 

มูลนิธิศูนยคุมครอง
สิทธิดานเอดส 

1. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ ์
2. อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 

 
 

4. ประเด็นปญหาดานประชากร สิ่งแวดลอม และสุขภาพ (Population, Environment 
and Health)   

 กรอบการวิจัยของกลุมประชากร สิ่งแวดลอม และสุขภาพ มุงเนนไปที่การทําความ
เขาใจปฏิสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอสุขภาพหรือ     
สุขภาวะของประชากร จําแนกตามกลุมเพศ วัยและอาชีพตางๆ นอกจากน้ี ยังใหความสนใจและ
ความสําคัญในกระบวนทัศน กระบวนการ แนวทาง/วิธีการรูปแบบการวิจัย รวมทั้งแนวคิด/ทฤษฎี/
มุมมองใหมๆ  ที่จะนําไปสูการสรางองคความรู เพื่อสะทอนภาพปญหาของประเทศใหผูเกี่ยวของ 
และสังคม เพื่อใหเกิดพลังรวมในการผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาของประเทศชาติหรือของสังคม 
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนไดอยางแทจริง  

 

กลุมวิจัยน้ีจะทําการพัฒนาแผนการทํางานระยะยาวที่เชื่อมโยงกับประเด็นปญหาและ
ปรากฏการณอ่ืนๆ ที่สําคัญๆ อีกหลายปญหาและหลายปรากฏการณ และเชื่อมโยงกับการ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งศักยภาพของนักวิจัย-กลุมวิจัย นอกจากน้ี กลุมยังใหความสําคัญ
กับองคประกอบและเน้ืองานอ่ืนๆ เชน การถอดบทเรียน การจัดการความรู การวิพากษตนเอง 
เพื่อใหสามารถกาวสูการเปนนักวิจัยหรือเปนสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาการเรียน
รูอยูเสมอ และกาวทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม ประชากร และสุขภาพ สุขภาวะ
ที่มีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนกวาที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้งใหทันตอสถานการณตางๆ ตอไป 
(จํานวน 16 โครงการ) 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
4.1 โครงการจัดทํารายงาน

สุขภาพคนไทย (Phase III) 
(Thai Health Phase III) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

1. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 
2. รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
3. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
4. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 
5. นางกุลวีณ  ศิริรัตนมงคล 
6. น.ส.สุภรณ  จรัสสิทธิ ์
7. น.ส.ปาณฉัตร  เสียงดัง 

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

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

1. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
2. ดร.ฟลิป  เกสต 
3. น.ส.นุชร ี ศรีวิโรจน 
4.  น.ส.ธนลักษณ  เทพเทพา 

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

The Welcome Trust, U.K. 
(ภายใตโครงการ
กาญจนบุร)ี 

1. รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
2. รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร 
3. นางสุภาณี  ปลื้มเจริญ 
4. ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 

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

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

1.  ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

4.5  โครงการสุขภาพของลูกกับ
การไปทํางานตางประเทศ
ของพอแมในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต 
(Transnational Migration in 
Southeast Asia and the 
Health of Vulnerable 
Groups Left Behind 
(CHAMPSEA)  

The Welcome Trust, U.K. 1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
2. รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 
3. นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
4.6 โครงการรายงานสถานการณ

สุขภาพจิตประจําป 
(Mental Health Project) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (ผาน)  
แผนงานสรางเสริม 
สุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะ
สังคมไทย 

1. ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
3. อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 
4. นายปญญา ชูเลิศ 
5. นายภูวไนย พุมไทรทอง 
6. น.ส.เรวดี สุวรรณนพเกา 

4.7 โครงการติดตามและ
ประเมินผลภายนอกกลุม
แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ ปท่ี 4-5 
(External Monitoring and 
Evaluation Project of 
Health Personal 
Development Program) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

1.  รศ.อรทัย  อาจอ่ํา   
2.  น.ส.ศิริอาภา  อรามเรือง 
3.  น.ส.จิตรานนท  นนทเบญจวรรณ   
 4.  น.ส.มารศร ี ยกเตง 

4.8 โครงการศึกษาผลกระทบ
ดานสุขภาพจากการใช
สารเคมีทางการเกษตรและ
การจัดการขยะอันตรายใน
สวนกลวยไม 
(Health Impact  from 
Exposure to Chemical 
Substances and Hazardous 
Waste Management  in 
Orchid Farm) 

CIDA-South East Asia 
Urban Environmental 
Management Program,  
Asian  Institute  of  
Technology  (AIT) Thailand 

1.  ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 
2.  น.ส.นุชร ี ศรีวิโรจน 
3.  นายโอฬาร  จันทรคํา 

4.9  โครงการการพัฒนารูปแบบ
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการปองกันการ
แพรระบาดของโรคไขหวัดนก  
(Development of 
Appropriate Model for 
People Participation on 
Prevention of The Spread 
Over of Bird Flu Disease) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินงบประมาณแผนดิน 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

1.  รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

4.10  โครงการการสํารวจ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  
(Survey of Quality of life in 
Southern - Border 
Provinces) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

1.  ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล         
2.  รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม      
3.  อ.ดร.จรัมพร  โหลํายอง                  
4.  อ.ดร.สวรัย  บุณยมานนท 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
4.11  โครงการพัฒนาระบบ

เงินเดือน คาตอบแทน 
สิ่งจูงใจและคุณภาพชีวิต
ขาราชการ : การศึกษาเพื่อ
พัฒนาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการ  
(Quality of Life of Thai 
Civil Service Officials : 
Developing Benchmark 
and Quality of Life 
Indicators )     

สํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน  
(สํานักงาน ก.พ.) 

1. ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
2. รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 
3. น.ส.สุภรต  จรัสสิทธิ ์
4. น.ส.วรรณภา อารีย 

4.12 โครงการการประเมินผล
โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 
ระดับจังหวัด ระยะท่ี 2     
พ.ศ.2551 
(Evaluation of Exercise 
Promotion and Sport for 
Health Program at Program 
at Provincial Level) 

กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬาและการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

1. รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
2. ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
3. ดร.อัจฉรา  ปุราคม 
4. นายปยวัฒน  เกตุวงศา 
5. น.ส.ชุติมา  อยูสมบูรณ 
6. น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 

4.13 โครงการแผนท่ีความเสี่ยง
ทางสุขภาพของไทย 
(Thai Health Risk Atlas) 

ภายใตโครงการ Buiding an 
Evidence-base for Policy 
Dialogue on Critical Issues 
in Sexual Health and 
HIV/AIDS in the Greater 
Mekong Regional 

1.  Dr.Simon  Baker 
2.  อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 
3.  น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 
4.  น.ส.สุภรต  จรัสสิทธิ ์

4.14 โครงการประมวลผลงานใน
รอบ 9 ป ภายใตแผน
สงเสริมการออกกําลังกาย
และกีฬาเพื่อสุขภาพ 

(The Summative Evaluation of 
Exercise Project and Sport 
for Health Plan) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

1.รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
4.15  โครงการการประเมินผล

โครงการสงเสริมการออก
กําลังกายและกีฬาเพื่อ
สุขภาพรวมกับองคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2552 

กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

1. รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 
2. นายปยวัฒน  เกตุวงศา 
3. น.ส.ชุติมา  อยูสมบูรณ 
4. น.ส.ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 

4.16 โครงการผลกระทบของการ
ยายถิ่นภายในประเทศท่ีมี
ตอเด็กในประเทศไทย 
(The Impact of Internal 
Migration on “Children 
Left-Behind” in Thailand) 

UNICEF 1. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
2. ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
3. รศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 
4. Dr.Kerry  Richter 
5. นายนิพัทธ  พนภัย 

 
5.  ประเด็นปญหาการยายถ่ิน ความเปนเมือง และแรงงานขามชาติ 
  (Migration, Urbanization and Cross-Border Labor) 

สืบเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนและความหลากหลายของการยายถิ่นทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศไมวาจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม มีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง การใหความสําคัญกับตัวกําหนดปญหาอุปสรรค ผลกระทบ และปจจัยอํานวยความสะดวก
ตางๆ จึงยังมีความจําเปนตอการกําหนดนโยบายที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ และการบริหาร
จัดการการยายถิ่นทั้งภายในและระหวางประเทศ   

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดต้ังกลุมวิจัยการยายถิ่น 
ความเปนเมืองและแรงงานศึกษา โดยมุงเนนเพื่อที่จะศึกษาประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ประกอบดวย การยายถิ่นภายในประเทศ การยายถิ่นระหวางประเทศ ความเปนเมือง การต้ังถิ่นฐาน
ของมนุษย พื้นที่ศึกษา กําลังแรงงานและตลาดแรงงาน  

 

กลุมวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคหลักคือการนําเอาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยมา
ใชในการศึกษาและนําผลของการศึกษาไปสูการกําหนดนโยบาย กรอบวิสัยทัศนและทิศทางการ
วิจัยในอนาคต (จํานวน 10 โครงการ) 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
5.1  โครงการการยายถิ่นและสุขภาพของ

คนไทยในจังหวัดกาญจนบุร ี
(Migration and Health in 
Monitored Area Kanchanaburi,  
Thailand) 

Tulane University 1. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
2. อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 
3. Dr.Philip  Guest 
4. Dr.Mark  Vanlandingham 

5.2  โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมี
สวนรวมเพื่อสงเสริมอาชีพและชะลอ 
การยายถิ่นจากบานอีตอง 
ตําบลปล็อก อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี: ชวงปท่ี 3 
(Participatory Action Research  
on Occupational  Promotion Delay 
Out - Migration from  
E-Tong Village : A Study in 
Thongpaphum District  at 
Kanchanaburi  Province: Phase II) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากเงินงบประมาณ
แผนดินของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป 2552 

1. รศ.ดร.วาทิน ี บุญชะลักษี 
2. นายพงษศักด์ิ  หม่ืนศักดา 

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

WHO (World Health 
Organization) 

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

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

สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการตางประเทศ 

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

5.5  โครงการศูนยศึกษาการยายถิ่น
มหิดล 
(Mahidol Migration Center) 

Rockefeller Foundation 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
2. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
3. อ.มาลี  สันภูวรรณ 
4. น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 
5. Dr. Jason David Theede 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
5.6  The Global Financial Crisis and  

the Impact of the Internal 
Migration in Thailand 

 

United Nations  
Development 
Programme  (UNDP) 

1. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท  
2. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 

5.7  โครงการศึกษาสภาพการทํางาน
ของเด็กและเยาวชนในสวน
ยางพาราในเขตจังหวัดพังงา และ
จังหวัดสงขลา 
(Rapid Assessment on Child Labors 
in Rubber Industry in Thailand : 
Research Coordination, Data 
Analysis and Report Writing  
Assignment) 

International Labors 
Organization (ILO) 

1. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
2. อ.มาลี  สันภูวรรณ 
3. น.ส.เสาวภาค  สุขสินชัย 
4. น.ส.ปาณฉัตร  ทิพยสุข 

5.8  Valuing the Social Cost of 
Parental Overseas Migration 
(POM) 

Women and Gender 
Institute, Philippines 

1. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
2. นายอดิศักด์ิ  รัตนศรันยวงศ 
3. ดร.เกรียงศักด์ิ  โรจนคุรีเสถียร 

5.9  Survey of Myanmar Migrants in 
Thailand 

World Bank  1. อ.ดร. จรัมพร  โหลํายอง 
2. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 

5.10  A Study on Migrant Mothers 
and the Survival of Migrant 
Children Under 5 - Years Old 

Save the Children UK 1. ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
2. ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

 
6. ประเด็นปญหาดานการศึกษาประเด็นเรงดวนเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรชาติ  

(National Strategic Research)   
การวิจัยเรื่องเรงดวนเชิงนโยบายและประเด็นปญหาอ่ืนๆ สามารถตอบสนองตอ

ทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฉบับที่ 11 และนโยบายยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ โดยจะมุงเนนไปที่การวิจัยเพื่อสนับสนุนผลักดันใหเกิดการปรับปรุง/ปรับเปล่ียน/
พัฒนาทั้งเชิงโครงสราง ระบบกลไกเชิงสถาบันใหมๆ และนโยบายตางๆ ที่มีความสําคัญตอการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชากรทุกประเภท หรือเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพประชากร/ทุน
มนุษย/ทุนทางสังคม/ทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมคิดคนวิจัย/แสวงหาแนวทาง
ใหมๆ ในการสรางการเรียนรู การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปจิตสํานึก หรือการปฏิรูปการศึกษา 
สําหรับ “กลุมประชากร” จะพิจารณาอยางรอบคอบและครบทุกดาน เพื่อใหครอบคลุมกลุม/วัย/
อาชีพ/พื้นที่ตางๆ และมุงใหเกิดการแกไขปญหา หรือแสวงหาแนวทางใหมๆ ในการรับมือกับปญหา
และวิกฤติตางๆ ในระดับทองถิ่น หรือ เพิ่มศักยภาพดานการวิจัยรวมกับองคกรปกครองระดับ
ทองถิ่นใหมากข้ึน  (จํานวน 7 โครงการ) 
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ช่ือโครงการ แหลงทุน นักวิจัย 
6.1  โครงการติดตามผลกระทบของ

นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศ 
(Tobacco Control Policy Evaluation 
in South East Asia [Thailand] ) 

The Cancer Council 
Victoria, Australia 
 

รอบท่ี 1    
รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี                      
รศ.ดร.จรรยา  เศรษฐบุตร                 

รอบท่ี 2                                   
รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี                        
รศ.ดร.ฟลิป  เกสต 
ดร.วรางคณา  ผลประเสริฐ 
รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

รอบท่ี 3 
รศ.ดร.บุปผา  ศิริรัศมี 
ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
ผศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศมี 
นางปริยา  เกนโรจน 
น.ส.ธีรนุช  กอนแกว 
น.ส.สุรัตนา  พรวิวัฒนชัย 

6.2  โครงการติดตามประเมินผลและ
ศึกษาผลกระทบโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งทุน รุนท่ี 1 และ 2 

สํานักงานความสัมพันธ
ตางประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 
2. อ.ดร.สวรัย  บุณยมานนท 
3. น.ส.วรรณภา  อารีย 

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

สํานักงานสถิติแหงชาติ 1. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
2. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
3. นางกุลวีณ  ศิริรัตนมงคล 
4. นางเบญจมาศ รอดภัย 

6.4  โครงการจางท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา
เจาหนาท่ีประเมินผล 1 ดานการ
จัดการประเมินผลเชิงลึก 

 

สํานักงบประมาณ 1. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
2. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 
3. รศ.ดร.อุไรวรรณ  คนึงสุขเกษม 
4. รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ 
5. ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
6. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 
7. น.ส.กมลชนก  ขําสุวรรณ 

6.5 โครงการการสรางดัชนีเพื่อการ
สํารวจสภาวะสังคมแหงชาติ ระยะ
ท่ี 3 (Construction of Social 
Indicators for the National  
Sociological Survey, Phase III) 

สํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

1. ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 

  



ช่ือโครงการ 
6.6  โครงการศึกษาความคิดเห็นของผูมี

สวนเก่ียวของกับโครงการดึงดูด
บัณฑิตผูมีศักยภาพสูงเขาสูระบบ
ราชการ " The Study of Attitudes 
of Related Agents toward the 
Program of High Calibre Graduate 
Appealability to the Government 
Sector" 

6.7  โครงการจางท่ีปรึกษาในการ
ประเมินผลการจัดงาน            
การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ  
(Thailand Research Expo) 2552 

 

 
 
 

  กิจกรรมงานวิจัย : โครงการศูนยศึกษาการยายถ่ินมหิดล

 รายงานประจําป 

แหลงทุน นักวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน  
(สํานักงาน ก.พ.) 

1. รศ.ดร.ศิรินันท  กิตติสุขสถิต
2. อ.ดร.สวรัย  บณุยมานนท
3. อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง
4. น.ส.กาญจนา  เทียนลาย
5. นางสาววรรณภา  อารีย

 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

1. ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก 
2. รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ
3. ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล                
4. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
5. ศ.ดร.อภิชาติ  จํารัสฤทธิ์รงค
6. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา
7. รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
8. อ.ดร.สวรัย  บุณยมานนท
9. อ.ดร.จรัมพร  โหลํายอง                        
10. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร

โครงการศูนยศึกษาการยายถ่ินมหิดล (MMC) 
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ศิรินันท  กิตติสุขสถิต 

ณยมานนท 
จรัมพร โหลํายอง 
กาญจนา  เทียนลาย 

นางสาววรรณภา  อารีย 

 
อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ 
ปราโมทย  ประสาทกุล                

 
อภิชาติ  จํารัสฤทธิ์รงค 
กุศล  สุนทรธาดา 

คนึงสุขเกษม  
สวรัย  บุณยมานนท 
จรัมพร  โหลํายอง                        
เฉลิมพล  แจมจันทร 
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โครงการสุขภาพของลูกกับการไปทํางานตางประเทศของพอแมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 

 

กิจกรรมงานวิจัย : การเก็บขอมูล 
โครงการสุขภาพของลูกกับการไปทํางานตางประเทศของพอแมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต

 

โครงการสุขภาพของลูกกับการไปทํางานตางประเทศของพอแมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 



 
  

กิจกรรมงานวิจัย : การสํารวจขอมูลพื้นฐาน ป 
ขามชาติในประเทศไทย 

 รายงานประจําป 

 

การสํารวจขอมูลพื้นฐาน ป 2553 โครงการสงเสริมการปองกันเอดสในแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย (โครงการฟามิตร) 
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โครงการสงเสริมการปองกันเอดสในแรงงาน
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2.2 งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
ดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร
สังคม  โดยการนําความรูสูการปฏิบัติ การสรางเสริมความรูและปญญาสูสังคม การผลักดันให
เกิดสังคมที่มีความรับผิดชอบ และการสรางความเปนสากล
เขมแข็งของการพัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยที่สถาบันฯ กําลังดําเนินการอยู 
และจัดการความรูที่มุงเนนการสรางเสริมความรูสูการปฏิบัติ และสรางเสริมจรรยาบรรณของการ
เพื่อเปนตนแบบที่เปนเลิศของการใชหลักวิชาการเพื่อสรา
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

 
สถาบันฯ มีหลักสูตรตางๆ
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

1.1  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
เปดสอนต้ังแตป

สาขาประชากรศาสตร พ.ศ. 2527 ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต
ประชากรและสังคม พ.ศ. 2541
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

 
 
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี

ดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร เปนหน่ึงในพันธกิจสําคัญของสถาบันวิจัยประชากรและ
การนําความรูสูการปฏิบัติ การสรางเสริมความรูและปญญาสูสังคม การผลักดันให

และการสรางความเปนสากล กลยุทธองคกรที่สําคัญคือ สรางความ
เขมแข็งของการพัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยที่สถาบันฯ กําลังดําเนินการอยู 
และจัดการความรูที่มุงเนนการสรางเสริมความรูสูการปฏิบัติ และสรางเสริมจรรยาบรรณของการ
เพื่อเปนตนแบบที่เปนเลิศของการใชหลักวิชาการเพื่อสรางประโยชนตอสังคม รวมทั้งมีการใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน

มีหลักสูตรตางๆ ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แบงออกเปน 3 สาขา คือ 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
เปดสอนต้ังแตป พ.ศ.2521 โดยใชชื่อหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต

ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
. 2541–ปจจุบัน ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สถาบันวิจัยประชากรและ

การนําความรูสูการปฏิบัติ การสรางเสริมความรูและปญญาสูสังคม การผลักดันให
ที่สําคัญคือ สรางความ

เขมแข็งของการพัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยที่สถาบันฯ กําลังดําเนินการอยู 
และจัดการความรูที่มุงเนนการสรางเสริมความรูสูการปฏิบัติ และสรางเสริมจรรยาบรรณของการวิจัย

งประโยชนตอสังคม รวมทั้งมีการใช
และใหนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นใน

 

โดยใชชื่อหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัย

ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
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1.2  สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  เปดสอนต้ังแตป พ.ศ. 2531 โดยใชชื่อครั้งแรกวา หลักสูตรสังคมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2536 ไดเปล่ียนเปน
หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตร
นานาชาติ) พ.ศ. 2539 ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร
อนามัยเจริญพันธุ ผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน ได
เปล่ียนเปนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1.3  สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 
เปดสอนต้ังแตเดือนกันยายนป พ.ศ.2553  โดยใชชื่อหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม ซึ่งเปนหลักสูตรใหม โดยความรวมมือ
ระหวางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยไมอามี มลรัฐโอไฮโอ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 1 สาขา คือ 

2.1 สาขาวิชาประชากรศาสตร 
เปดสอนต้ังแตป พ.ศ. 2536 โดยใชชื่อครั้งแรกวาหลักสูตรประชากรศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร พ.ศ. 2540 ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร พ.ศ. 2545- ปจจุบัน ไดเปล่ียนเปนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

วัตถุประสงค 
1. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม มี

วัตถุประสงคเพือ่เพิ่มพูนความรู ความสามารถของบุคลากรในดานการวิจัย วางแผนและวิเคราะห

 

สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) – รุนแรก 
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ปญหาประชากรและสังคมในแงมุมตางๆ และสามารถนําความรูดานประชากรไปประยุกตใชใน
การวางแผนหรือดําเนินโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัย
เจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรใหมีพื้นฐานความรูดาน
ประชากรศาสตรและอนามัยเจริญพันธุ มีความรูความสามารถในการวิจัยประเมินผล และ
วิเคราะหโครงการและกิจกรรมตางๆ ดานประชากรดานอนามัยเจริญพันธุ  รวมทั้งโครงการ
วางแผนครอบครัวในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
ของตนตอไป 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรูความสามารถระดับสูง เพื่อถายทอดความรูดาน
ประชากรศาสตร ทําการวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหม และพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยใหมีคุณภาพ 
เพื่อนําผลการศึกษาไปกําหนดนโยบายและวางแผนตอไป และในปการศึกษา 2545 ไดปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรนานาชาติดวย 

4. หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและ
สังคม (หลักสูตรนานาชาติ)  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางนักวิชาการและนักวิจัยใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานสังคมผูสูงอาย ุโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมและการจัดการ
ฐานขอมูลที่จะนําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสังคมผูสูงอาย ุ  
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ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย 3.5 ป

สมัคร เปดรับ รับจริง จบการศึกษา



 รายงานประจําป 2553 หน
า  

41
 

 
 

 
 

49

30
27

15 15 15
13

15 16

9
13

15

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ

(หลักสูตรนานาชาติ) 
ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย 1 ป

สมัคร เปดรับ รับจริง จบการศึกษา
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ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย 3.2 ป

สมัคร เปดรับ รับจริง จบการศึกษา
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 จํานวนนักศึกษาปงบประมาณ 2553 
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 1.1  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
 1.2  สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1.3  สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

2.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ในปงบประมาณ 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ดังน้ีคือ 
 

13

4 4

0

ปการศึกษา 2553

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

(หลักสูตรใหม เปดสอนเมื่อกันยายน 2553)

สมัคร เปดรับ รับจริง จบการศึกษา
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 รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนทุน The Wellcome Trust – IPSR GRADUATE 
SCHOLARSHIP 

 

1.  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
 

ลําดับ ที ่ ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 
1 น.ส.ฐิติพร สีวันนา มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2555 
2 น.ส.ณิชาภัทร ใจยะทิ มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2555 

 
2. นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

ลําดับที ่ ชื่อนักศึกษา ระยะเวลา 
1 นางศรัณยา สุจริตกุล มิถุนายน 2547 – พฤษภาคม 2550 
2 น.ส. มาล ีสันภูวรรณ  พฤศจิกายน 2547 – ตุลาคม 2550 
3 นายภูมิสุข คณานุรักษ  มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2552 
4 น.ส. รุงทอง ครามานนท มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2553 

5 Mr. Khun Sithon มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 
6 Mrs. Fariha Haseen  มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2554 

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

8 Mr. Ramesh Adhikari  มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2555 
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สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาต)ิ
สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาต)ิ
สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาปงบประมาณ 2553 
สถาบันฯ สนับสนุนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษา จํานวน 

11 กิจกรรม ดังน้ี 
1. มีการจัดสัมมนาแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตจากรุนพี่สูรุนนองทุกปการศึกษา

ต้ังแตปการศึกษา 2542 เปนตนมาถึงปจจุบัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเพื่อสรางความสัมพันธ และความสามัคคีระหวาง
นักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่ของสถาบันฯ 

2. มีการประชุมระหวางนักศึกษาปริญญาเอกกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
และคณาจารย ในปงบประมาณ 2553 จํานวน 1 ครั้ง 

3. มีการประชุมระหวางนักศึกษาปริญญาโทกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ในปงบประมาณ 2553 จํานวน 2 ครั้ง 

4. ใหมีผู แทนนักศึกษาปริญญาเอกเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ประจําทุกเดือน 

5. จัดใหนักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งกําลังศึกษาวิชา Advanced Analysis of Migration 
การศึกษาที่ 2/2552 จํานวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดานการยายถิ่นและแรงงานขามชาติ   
ที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15 มกราคม 2553 

6. สน ับสน ุน ให น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญา เอก  ไปฝ กทํา ว ิจ ัยก ับอาจารย
ผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือนักศึกษา/ 
อาจารยผูรับผิดชอบ กิจกรรม สถานที ่

1 นายปยวัฒน เกตุวงศา 
(รศ.ดร. โยธิน แสวงดี) 

ศึกษาวิจัยรวมกับ 
 Prof. Dr. Stephen J. Walsh 

University of North 
Carolina at Chapel Hill, 
USA. 

2 น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน 
(ศ.ดร. ปราโมทย ประสาทกุล) 

ศึกษาวิจัยรวมกับ  
Prof. Dr. Charles 
Hershman 

University of Washington, 
USA.  

3 นางสาวนุชร ีศรีวิโรจน 
(รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง) 

ศึกษาวิจัยรวมกับ  
Prof. Dr. Courtland 
Robinson 

Johns Hopkins University, 
USA. 

4 น.ส.ดุสิตา พึ่งสําราญ 
(ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค) 

ศึกษาวิจัยรวมกับ 
 Prof. Dr. Mark Van 
Landingham 

Tulane University, USA. 

5 พันตรีหญิงอมรรัษฎ บุนนาค 
(รศ.ดร.รศรินทร เกรย) 

ศึกษาวิจัยรวมกับ  
Prof. Dr. Peter Xenos 

University of Hawaii, USA. 

 
7. สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เขารวมเสนอบทความและ

รวมการประชุมทางวิชาการดานประชากรศาสตร โดยสถาบันฯ สนับสนุนคาลงทะเบียนในการเขา
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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  7.1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เสนอบทความทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2552  ณ หองกษัตริยศึก 2-3 โรงแรม
เดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ ระหวางวันที ่19-20 พฤศจิกายน 2552  ดังตอไปน้ี 

 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. น.ส.กวิสรา พชรเบญจกุล การมีสวนรวมในตลาดแรงงานของผูหญิงกับการเปล่ียนแปลง

หนี้สินครัวเรือนในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรกาญจนบุร ี
2. นายนิพัทธ พนภัย         การเปล่ียนแปลงอาชีพของประชากรวัยทํางานในโครงการสํารวจ

กาญจนบุรี                                   
3. น.ส.กันยา โพธิปต ิ     พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ของวัยกอนสูงอายุพื้นที่เฝาระวังจังหวัดกาญจนบุรี                            
4. น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล   หลักประกันดานเศรษฐกิจเพื่อวัยสูงอายุ:ศึกษากลุมประชากรอายุ 

40-59 ป จังหวัดกาญจนบุรี                            

 
 7.2  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตร
นานาชาติ) เสนอบทความทางวิชาการในการประชุม 4th International Conference on Reproductive 
Health and Social Sciences Research 2010,  Bussabongkot Room A, Royal River Hotel,  
August 6, 2010 ดังตอไปน้ี   
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Dr.Myitzu Tin Oung Effects of Maternal Health Seeking Practices on Pregnancy  

Outcomes  of  Nulliparous  Adolescent  and  Adult Mothers  
in Kanchanaburi Province, Thailand 

2. Dr.Nguyen Quang Bao  Risk Behaviors and Unprotected Sex Related to HIV/AIDS 
Infection among Men Who Have Sex with Men (MSM) in An 
Giang Province, Vietnam 

3. Ms.Irmiyanti Kusumastuti 
 

Knowledge and Attitudes Towards Sexual Practices among 
Unmarried Indonesian Young  Adults: A Study from IYARHS 
2007 

4. Dr.Nguyen Thi Lan Huong 
 

The Factor Affecting Condom Use with Female Sex  Workers  
among Clients in the Seven Highest HIV/AIDS Prevalence 
Provinces of Vietnam 

5. Ms.Narurmol  Kingkaew HIV Related Condom Use among the Middle Aged Men  in 
Thailand: Evidence from National Sexual Behavior Survey 
2006 

6. Dr.Le Xuan Huy 
 

Factors Related to Sexual Risk Behavior among Fishermen 
in Binh Dinh and Binh Thuan Provinces, Vietnam, 2008-
2009 
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ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
7. Dr.Nguyen  Huu Tien  Factors Affecting Needle Sharing  among Injecting Drug 

Users in Vietnam                                                                                                                             

8. Ms.Bui Thu Trang 
 

HIV/AIDS Related Risk Behaviors  among Male Injecting 
Drug Users  in  Son La Province Vietnam  

9. Dr.Najeebullah Rafiqi Temporary Migration Experience and Contraception Use : A 
Case Study of Kanchanaburi Demographic Surveillance  
System (KDSS), Thailand 

10. Dr. Ketmany Chanthakoummane Ethnicity and Contraceptive Use among Currently Married  
Women of Reproductive  Age in Lao, PDR 

11. Ms.Rina Gustiana  Factors Associated with Contraception Discontinuation in 
Indonesia 

12. Ms.Nguyen Thuy Duong  Impacts of Mass Media Exposure and Language barrier on 
Comprehensive HIV/AIDS knowledge among  “Dzao” Ethnic 
Minority in Yen Bai Province, Vietnam 

13. Dr.Vu Van Chieu 
 

Factors  Affecting Sexual Risk Behavior among Injecting 
Drug Users in Vietnam 

14. Dr.Truong Tan Minh Vu Factors  Affecting HIV  Infection  among Injecting Drug Users 
(IDUs) in Khan Hoa Province, Vietnam 2008 

15. Dr.Nguyen Thi Thanh Ha The  Effect of  Methadone Maintenance Treatment Program  in 
Improvement Quality of Life for Heroin Users in Hai Phong, 
Vietnam 

 
  7.3   นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) เสนอ
บทความทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ  
   7.3.1 เสนอบทความในประเทศ 
   1) การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2552 ณ หองกษัตริยศึก 
2-3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ ระหวางวันที ่19-20 พฤศจิกายน 2552  ดังตอไปน้ี 
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
นายปยวัฒน เกตุวงศา และ 
น.ส. ศุทธิดา ชวนวัน 
 

ผลของการใชระบบแกนนํากลุมตอการเพิ่มพูนความรูดานอนามัยเจริญพันธุ
และโรคเอดสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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   2) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 “ประชากรและสังคม 2553” ณ 
หองกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553   
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. น.ส.จันจิรา  วิชัย สุขภาวะผูสูงอายุในมิติของการกระทําความรุนแรง 
 

   3) การประชุมวิชาการในการสัมมนา The RGJ Seminar Series VXXIII, 
Mahasawasdee Room, Salaya Pavillion Hotel, Nakhon Pathom, August 5, 2010 ดังตอไปน้ี 
  

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Ms.Sutthida Chuanwan  Estimating the Number of Centenarians and the Oldest-Old in 

Thailand 
2. Ms.Jongjit Rittirong  Geographical Factors Affecting the Heatlhcare Service 

Accessibility among  the Elderly in Kanchanaburi Province, 
Thailand 

3. Mr.Bhumisuk Khananurak  Differential Trends in Equity of Health Service Utilization in 
Primary, Secondary and Tertiary Health Care Levels among Thai 
Elderly 

4. Mrs.Fariha Haseen  Does Migrated Children’s Gender Affect the Mental Health of 
Rural Elderly Parents in Thailand? 

5. Mr.Ramesh Adhikari  Sexual Coercion among Married Women in Rural Nepal 
6. Mr.Thanate Kitisriworaphan  Knowledge Inequity on Nanoparticles And Risk Behavior among 

Construction Workers 
7. Ms.Nucharee Srivirojana  Negligent Death: Case Studies of Myanmar Migrants’ Death in 

Ranong, Thailand 
8. Ms.Dusita Phuengsamran  Migration and Sexual Initiation among Young Adults from 

Kanchanaburi Province, Thailand 
9. Mrs.Saranya Sucharitakul  Out-Migration Duration and  Household  Assets Change in 

Kanchanaburi  DSS, Thailand 
10. Mr.Piyawat Katewongsa  Effects of Population Dynamics on Land Extensification in Rural 

Northeast of Thailand: An Analysis at Macro Level of Nang Rong 
District 

 

   7.3.2 เสนอบทความตางประเทศ 
 1) การประชุม 5th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual 
Health and Rights, Beijing International Convention Center, Beijing,China, October 18-20, 
2009 ดังตอไปน้ี 
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ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Mr.Ramesh Adhikari Factors Affecting Awareness about Legalized  Abortion Law 

among College Students of Kathmandu, Nepal 
2. Mrs.Fariha Haseen Young Clients of Hotel-based Ses Workers in Bangladesh  
 

 2) การประชุม INDEPTH 9th AGM and Conference Programme, Pune, 
India, October 26-29, 2009  ดังตอไปน้ี 
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Ms.Malee Sunpuwan Assets of Older Households:  A Panel Study from Kanchanaburi 

HDSS  
 

 3) การประชุม 2010 Population Association of America (PAA), Dallas, 
Texas, USA., April 15-17, 2010 ดังตอไปน้ี 
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Ms.Jongjit Rittirong Inequality of healthcare service accessibility among the elderly in 

Kanchanaburi Province, Thailand: The investigation of geographical 
factors 

 

 4) การประชุม International Congress of Environmental Research, 
University of Mauritius, Mauritius, September 16-18, 2010 ดังตอไปน้ี 
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Mr.Piyawat Katewongsa Consequences of family members in rural-urban migration on 

agricultural land use in Nang Rong 

 
 5) การประชุม IAFFE Annual Conference, Buanos Aeres, Argentina, 
Mauritius, July 22-24, 2010 ดังตอไปน้ี 
 

ช่ือนักศึกษา ช่ือบทความ 
1. Ms.Malee Sunpuwan Household Headship, Gender, Marital Status and Homeownership: 

Thailand, 1988-2004 

 
8. มีเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” ของสถาบันฯ ทุกวันพุธ เวลา 

12.30–13.30 น. ซึ่งเปนเวทีหน่ึงที่ใหโอกาสนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ไดพัฒนาทักษะ
และประสบการณในการนําเสนอวิทยานิพนธและงานดานวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ลําดับท่ี ช่ือนักศึกษา ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป 
1. น.ส.นุชรี ศรีวิโรจน  

นายภูมิสุข คณานุรักษ 
มาราเกซ “เมืองสีแดง” 14  ตุลาคม  2552                    

2. Ms.Parichart Chantcharas  Growing up with HIV/AIDS in 
Thailand: Life Experiences and 
Well-being among Adolescences 
Living with HIV/AIDS 

November 4, 2009              

3. Mr.Khun Sithon Effect of Rural Development on 
Rural-out Migration for 
Employment in Thailand 

November 25, 
2009       

4. Ms.Kamolthip Vijitsunthornkul  Factors Affecting Quality of Life 
among PLHA in the Positive 
Partnership Program 

December 16, 
2009 

5. LTC. Amornrat Bunnag  Population Changes in Relation 
to Politic, Socioeconomic and 
Cultural Transformation from the 
Beginning of Bangkok Period to 
1960 

December 23, 
2009 

6. น.ส.มาลี สันภูวรรณ Incredible India 6 มกราคม 2553 
7. Ms.Anlaya Smuseneeto  Economic Security of Elderly in 

2007 
January 20, 2010 

8. Ms.Chunjira Wichai  Challenges of Pulmonary TB 
Treatment among Myanmar 
Migrants in Border Areas of 
Chiangrai Province, Thailand 

January 21, 2010 

9. Mr.Ramesh Adhikari  
Ms.Mary Rose Geraldine A. 

Sarausad 
Ms.Thitima Jongrachen 
Ms.Sumana Leelavanichkul 

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

January 27, 2010 

10. Mrs.Fariha Haseen  Neighborhood Characteristics 
effect on Mental Health in Older 
Parents with Migrated Children in 
Kanchanaburi, Thailand  

February 3, 2010 

11. Mr.Piyawat Katewongsa  Population Dynamics and 
Agrarian Land Use Strategies: 
The Case Study of Nang Rong, 
Thailand  

March 10, 2010 
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ลําดับท่ี ช่ือนักศึกษา ช่ือเร่ือง วัน เดือน ป 

12. Mrs.Fariha Haseen Exposure to Mother’s Violent 
Experience and Intimate Partner 
Violence in the Thai Context  

March 17, 2010 

13. Ms.Rungthong Kramanon  Quality of Life of Thai Elderly: 
Objective and Subjective 
Dimensions  

March 24, 2010 

14. น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน  ประสบการณในตางแดน ณ เมือง  
ซีแอดเทิล รัฐวอชิงตัน        
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

21 เมษายน 2553 

15. Mr.Khun Sithon  Impact of Rural Development 
Programs on Rural Out-Migration 
for Employment in Thailand 
Multilevel Analysis  

July 8, 2010 

16. Ms.Dusita Phuengsamran  Migration and Sexual Initiation 
among Young Adults from Rural 
Kanchanaburi, Thailand  

July 9, 2010 

17. น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน  เราจะสามารถคาดประมาณจํานวน
ผูสูงอายุและคนรอยปในประเทศ
ไทยไดอยางไร  

14 กรกฎาคม 
2553 

18. Ms.Nucharee Srivirojana  Hints from Life Experiences at 
Johns Hopkins  

August 18, 2010 

19. Mr.Ramesh Adhikari  Impact of Migration on Health of 
Migrant, Children Left Behind and 
Carer of the Children  

September 8, 
2010 

20. Mrs.Fariha Haseen  Contextual Effect on Mental 
Health of Elderly People in KDSS, 
Thailand: Preliminary Results  

September 16, 
2010 

21. Ms.Anlaya Smuseneeto Economic Security Index among 
Thai Elderly in 2002 and 2007: 
Changes and Determinants  

September 29, 
2010, 

 
9. อาจารยที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได

ปรึกษาขอคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทําวิทยานิพนธอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน รวมทั้ง
การติดตอผาน e-mail อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน 

 



กิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร
 1. งานปฐมนิเทศนักศึกษา
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของ
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจําปงบประมาณ 
ผูมารวมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ณ สถาบันวิจัยประขากรสังคม 
 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ
(หลักสูตรนานาชาติ) 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศาสตร 

 

  

ภาพแสดงกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร

 รายงานประจําป 

กิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 
งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจําปงบประมาณ 255
ณ สถาบันวิจัยประขากรสังคม ดังน้ี 

ช่ือหลักสูตร จํานวน 
นักศึกษา 

วันท่ี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

8 คน 4 พฤษภาคม 
2553

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 

14 คน 9 กันยายน
255

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 4 พฤษภาคม
2553

ภาพแสดงกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตร 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของ
2553   มี

วันท่ี 

พฤษภาคม  
2553 
กันยายน 
2553 

พฤษภาคม  
2553 



  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  หน
า 

 52
 

2. งานแสดงความยินดีแกดุษฎีบัณฑิตใหมและมหาบัณฑิตใหม 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดงานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตใหมและ
มหาบัณฑิตใหม  ณ สถาบันฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร จํานวน 
นักศึกษา (คน) 

 
1. 
 
2. 

มหาบัณฑิต 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
7 
 

15 

 
3. 

ดุษฎีบัณฑิต 
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
ประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
1 

(เฉพาะท่ีเขา
รวมงาน)  

 
  

 

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมในหลักสูตรตาง ๆ 
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รายชื่อวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ 2553 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

1.1 อิทธิพลของครอบครัวและบริบททาง
สังคมตอการทํากิจกรรมยามวางของ
เยาวชนในพื้นท่ีเฝาระวังทางประชากร
กาญจนบุร ี(IMPACT OF FAMILIAL 
AND SOCIAL CONTEXTS ON LEISURE 
ACTIVITIES OF YOUTH IN 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM) 

- รศ.ดร.เบญจา  ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ       

- รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี                  
 

นางสาวสลักจิต  ชื่นชม     

1.2 การมีสวนรวมในตลาดแรงงานของ
ผูหญิงกับการเปลี่ยนแปลงหนี้สิน
ครัวเรือนในพื้นท่ีเฝาระวังทาง
ประชากรกาญจนบุรี  
(FEMALE LABOUR FORCE 
PARTICIPATION AND HOUSEHOLD 
DEBT CHANGE IN KANCHANABURI 
DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE 
SYSTEM (KDSS)  

- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
- อ.ดร.อุมาภรณ  ภัทรวาณิชย          

น.ส.กวิสรา  พชรเบญจกุล    
 
 

1.3 การเปลี่ยนแปลงอาชีพของประชากรวัย
ทํางานในโครงการสํารวจกาญจนบุร ี 
(OCCUPATIONAL CHANGE OF 
POPULATION AT WORKING AGE IN 
THE KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SURVEY, THAILAND)  

- ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย             
 - อ.ดร.สวรัย  บุณยมานนท         

นายนิพัทธ  พนภัย        

1.4 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของวัยรุน (FACTORS 
INFLUENCING ADOLESCENTS’ 
SMOKING BEHAVIOR)                                    

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

น.ส.สุรัตนา  พรวิวัฒนชัย    

1.5 พฤติกรรมสุขภาพกับภาวะน้ําหนักเกิน
ของประชากรวัยแรงงาน:กรณีศึกษา
พื้นท่ีเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี  
(HEALTH BEHAVIOR AND 
OVERWEIGHT AMONG WORKING 
AGE POPULATION:A CASE STUDY OF 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM (KDSS), 
THAILAND)  

- ผศ.ดร.ภาณี  วงษเอก            
- ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย    
 

น.ส.นิชาภา  เลิศชัยเพชร 
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2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

2.1 TEMPORARY MIGRATION 
EXPERIENCE AND 
CONTRACEPTION USE 
AMONG WOMEN WITH A 
HIGH PROPENSITY TO 
MIGRATE: A CASE STUDY 
OF KANCHANABURI 
DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM 
(KDSS), THAILAND 

- Asst. Prof. Dr.Aree Jampaklay 
- Assoc. Prof. Dr.Yothin 

Sawangdee 

Dr. Najeebullah  Rafiqi 

2.2 FACTORS ASSOCIATED 
WITH CONTRACEPTIVE 
DISCONTINUATION IN 
INDONESIA   

- Assoc. Prof. Dr.Yothin 
Sawangdee 

- Asst. Prof. Dr.Pimonpan 
Isarabhakdi 

Ms.Rina  Gustiana 

2.3 
 

ASSOCIATION BETWEEN 
KNOWLEDGE, ATTITUDES 
AND SEXUAL PRACTICES  
AMONG  UNMARRIED  
INDONESIAN  YOUNG  
ADULTS: A STUDY  FROM  
INDONESIAN  YOUNG  
ADULT  REPRODUCTIVE  
HEALTH SURVEY 
(IYARHS) 2007 

- Asst. Prof. Dr.Suchada 
Thaweesit 

- Asst. Prof. Dr.Aree Jampaklay 

Ms.Irmiyanti  Kusumastuti 

2.4 ETHNICITY AND 
CONTRACEPTIVE USE 
AMONG CURRENTLY  
MARRIED  WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE IN  
LAO, PDR 

- Asst. Prof. Dr.Pimonpan 
Isarabhakdi 

- Lect. Dr.Chramporn  
Holumyong 

 
 

Dr.Ketmany 
Chanthakoummane 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

2.5 
 

EFFECTS OF MATERNAL 
HEALTH-SEEKING PRACTICES 
ON PREGNANCY OUTCOMES OF 
NULLIPAROUS ADOLESCENT 
AND ADULT MOTHERS IN 
KANCHANABURI DEMOGRAPHIC 
SURVEILLANCE SYSTEM, 
THAILAND                                                                                        

- Asst. Prof. Dr.Panee  
Vong-Ek 

- Assoc. Prof. Dr.Amara 
Soonthorndhada 

Dr.Myitzu Tin Oung 

2.6 FACTORS AFFECTING HIV 
INFECTION AMONG INJECTING  
DRUG USERS (IDUs) IN KHAN 
HOA PPROVINCE, VIETNAM 
2008 

- Assoc. Prof. Dr.Orapin 
Pitakmahaket 

- Dr.Kerry Richter 

Dr.Truong Tan Minh Vu 

2.7 FACTORS AFFECTING NEEDLE 
SHARING AMONG INJECTING 
DRUG USERS IN VIETNAM 

- Assoc. Prof.Dr.Uraiwan 
Kanungsukkasem 

- Assoc. Prof. Dr.Orapin 
Pitakmahaket 

Dr. Nguyen Huu Tien  

2.8. FACTORS  RELATED TO SEXUAL 
RISK BEHAVIOR AMONG 
FISHERMEN  IN  BINH DINH 
AND BINH THUAN  PROVINCES, 
VIETNAM 2008-2009 

- Dr.Kerry Richter 
- Lect. Dr.Kriengsak 

Rojnkureesatien 
 

Dr.Le Xuan  Huy 

2.9 RISK BEHAVIORS AND 
UNPROTECTED SEX RELATED 
TO HIV/AIDS  INFECTION  
AMONG MEN WHO HAVE SEX 
WITH MEN (MSM)  IN  
ANGIANG  PROVINCE, VIETNAM 

- Assoc. Prof. Dr.Sirinan  
Kittisuksathit 

- Lect. Dr.Sawarai 
Boonyamanond 

 

Dr.Nguyen Quang Bao 

2.10 THE  EFFECT OF METHADONE 
MAINTENANCE TREATMENT 
PROGRAM  IN  IMPROVEMENT  
QUALITY  OF  LIFE  FOR  
HEROIN USERS  IN  HAI  
PHONG, VIETNAM   

- Emeritus Prof. 
Dr.Aphichat 
Chamratrithirong 

- Lect. Dr.Chramporn  
Holumyong 

 

Dr.Nguyen Thi Thanh Ha 
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ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

2.11 IMPACTS OF MASS MEDIA 
EXPOSURE AND LANGUAGE 
BARRIER ON 
COMPREHENSIVE  HIV/AIDS  
KNOWLEDGE AMONG “ 
DZAO” ETHNIC MINORITY IN  
YEN BAI PROVINCE,VIETNAM 

- Assoc. Prof. Dr.Amara 
Soonthorndhada 

- Emeritus Prof. Dr.Aphichat 
Chamratrithirong 

 

Ms.Nguyen Thuy 
Duong  

2.12 HIV/AIDS RELATED RISK 
BEHAVIORS AMONG MALE 
INJECTING DRUG USERS IN 
SON LA PROVINCE, VIETNAM 

- Prof. Dr.Pramote Prasartkul 
- Dr.Kerry Richter 
 

Ms.Bui  Thu Trang 

2.13 FACTORS AFFECTING 
CONDOM USE WITH FEMALE 
SEX WORKERS AMONG 
CLIENTS IN THE SEVEN 
HIGHEST HIV/AIDS 
PREVALENT PROVINCES, 
VIETNAM 

- Asst. Prof. Dr.Pimonpan  
Isarabhakdi 

- Lect. Dr.Chalermpol  
Chamchan 

 

Dr.Nguyen Thi Lan 
Huong 

2.14 
 

FACTORS AFFECTING SEXUAL 
RISK BEHAVIOR AMONG 
INJECTING  DRUG USERS IN 
VIETNAM  

- Assoc. Prof. Dr.Uraiwan 
Kanungsukkasem 

- Lect. Dr.Chalermpol  
Chamchan 

Dr.Vu Van Chieu 

2.15 HIV-RELATED CONDOM USE 
AMONG MIDDLE-AGED MEN 
IN THAILAND: EVIDENCE 
FROM THE NATIONAL SEXUAL 
BEHAVIOR SURVEY OF 
THAILAND 2006 

- Assoc. Prof. Dr.Kusol 
Soonthorndhada 

- Assoc. Prof. Dr.Sirinan 
Kittisuksathit 

Ms.Naruemol  
Kingkaew 
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3)    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร  
 (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือวิทยานิพนธ ประธาน / กรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

ช่ือมหาบัณฑิต 

3.1 UNWANTED PREGNANCY  - Assoc. Prof. Dr.Varachai Thongthai 
- Assoc. Prof. Dr.Orapin 

Pitakmahaket 
- Asst. Prof. Dr.Rossarin Gray 
- Assoc. Prof. Dr.Philip Guest 

Ms. Achara Masmalai 
  

3.2 DEMOGRAPHIC AND 
DEVELOPMENT INDICATORS 
ON NANO-AWARENESS 
DIVIDE: FROM MACRO 
ANALYSIS OF NANO-POLICY 
TO MICRO ANALYSIS OF 
THAI CONSTRUCTION 
WORKFORCE   

- Assoc. Prof. Dr.Yothin Sawangdee 
- Assoc. Prof. Dr.Chai Phodhisita 
- Asst. Prof. Dr.Aree Jampaklay 
- Asst. Prof. Dr.Teerakiat 

Kerdcharoen 
 

Mr.Thanate Kitisriworaphan 

 
2.3 งานบริการวิชาการแกสังคม 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร เพื่อใหมีความทันสมัย สอดรับกับการ
พัฒนาของสังคมในยุคปจจุบัน ทั้งเรื่องการใชเทคโนโลยี การจัดการองคความรู และการสราง
ความเปนสากล รวมทั้งการกําหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการวิชาการที่ชัดเจน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม นอกจากน้ี สถาบันฯ ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ  

 

1. สถาบันฯ มีเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาความเปนเลิศทางการบริการวิชาการ
ดานประชากรและสังคม คือ การพัฒนาเพื่อใหสถาบันฯ เปน 1) ศูนยการเรียนรู
ทางประชากร  2) ศูนยอางอิงขอมูลทางประชากรและสังคม 3) ศูนยฝกอบรม
ระดับชาติและนานาชาติ และ 4) แหลงเผยแพรสื่อทางดานประชากรและสังคม 
(ตํารา รายงานวิจัย บทความทางวิชาการ วารสาร และจดหมายขาวประชากรและ
การพัฒนา) ซึ่งเปนทั้งศูนยรวมของแหลงความรูดานเอกสาร ศูนยผลิตนัก
ประชากรศาสตร และนักสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพของประเทศ และกําหนด
บทบาทของสถาบันฯ ใหเปนกลไกหน่ึงในการพัฒนาสังคมและประเทศ ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) ในฐานะของสถาบันการศึกษา ที่จะมีสวนสําคัญในการเปนแหลงความรู
ดานประชากรและสังคม  
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สถาบันฯ ไดดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและพันธกิจของสถาบันฯ 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม โดยบุคลากรของสถาบันฯในทุกๆ ฝาย ทั้งคณาจารย นักวิจัย 
และนักวิชาการ รวมทั้งเจาหนาที่ในสํานักงานเลขานุการรวมกันกําหนดโครงการ และประสานงาน
ทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯ การดําเนินการบริการวิชาการของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 
2553 มีจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  

1. การเปนศูนยอางอิงขอมูลทางประชากรและสังคม จํานวน 3 ศูนย 
-  ศูนยศตวรรษิกชน (Thai Centenarians Center)  
-  มิเตอรประเทศไทย (Thailandometers)  
-  ศูนยศึกษาการยายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center) 

2. ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย ตํารา จดหมายขาว
ประชากรและการพัฒนา วารสารประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล และแผน
พับขอมูลทางประชากรและสังคม เอกสารและสิ่งตีพิมพของสถาบันฯ ไดจัดสงไปยังผูรับขาวสาร
ตามบัญชีรายชื่อที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อจําแนกเปาหมายผูรับขาวสารตามประเภทของเอกสาร 
โดยโครงการเผยแพรขาวสารและการศึกษาดานประชากร รับผิดชอบดําเนินการเผยแพร 

3. จัดอบรมระยะสั้นทั้งหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติ 
4. คณาจารยของสถาบันฯ เปนอาจารยพิเศษ และเปนวิทยากรบรรยายพิเศษทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและ
สังคม รวมทั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

5. จัดการเยี่ยมชมและดูงานดานการวิจัย การเรียนการสอน อบรมและการบริการ
แกสังคมจากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

6. จัดประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
7. การเขารวมประชุม สัมมนา การเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 
8. จัดเวทีเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” 
9. จัดนิทรรศการดานประชากรและสังคม 
10. เผยแพรความรูดานประชากรและสังคมทางสื่อมวลชนและทางเว็บไซตของ

สถาบันฯ 
11. ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสารนานาชาติ 

 
 
 
  



 

 

งานบริการวิชาการ
 

 รายงานประจําป 

 
 

  

 

งานบริการวิชาการ: งานประชุมวิชาการประจําป 2553 

 

 

รายงานประจําป 2553 หน
า  

59
 

 

 



  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หน
า 

 60
 
  งานบริการวิชาการ

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
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1. ศูนยอางอิงขอมูลทางประชากรและสังคม จากประสบการณความเชี่ยวชาญ
ในการดําเนินงานวิจัยมาอยางยาวนาน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นําองคความรูที่สั่งสม
ดังกลาวมาพัฒนาเพื่อบริการวิชาการและใหความรูสูสังคม เพื่อเสริมสรางองคความรูใหแกสังคม
ที่สอดคลองกับสถานการณของสังคมไทยในปจจุบัน ที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงดาน
ประชากร การยายถิ่น และสังคมผูสูงอายุ อยางรวดเร็ว  ทั้งน้ีเปนไปตามยุทธศาสตรสถาบันฯ ใน
ดานการนําความรูสูการปฏิบัติ การสรางเสริมความรูและปญญาสูสังคม เพื่อเปนตนแบบของการ
ใชหลักวิชาการในการสรางประโยชนแกสังคม 

 

 สถาบันฯ ไดพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยเปนศูนยอางอิงขอมูลทางประชากร         
3 ศูนย คือ ศูนยศตวรรษิกชน (Thai Centenarians Center) มิเตอรประเทศไทย (Thailandometers) 
และศูนยศึกษาการยายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center) สถาบันฯ ไดดําเนินการเปดศูนยทั้ง 
3 ศูนย อยางเปนทางการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ประชากรและสังคม 2553” 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดของแตละศูนยดังน้ี 

 

1.1 ศูนยศตวรรษิกชน (Thai Centenarians Center)  
การศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุ เปนหน่ึงในงานวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคมใหความสําคัญ สืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคมของประเทศไทยเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางรวดเร็ว  สถาบันฯ จัดต้ังศูนยศตวรรษิกชน ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคใหเปนแหลงขอมูล
ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุและศตวรรษิกชนหรือประชากรที่มีอายุ 100 ปข้ึนไป (Centenarian – คน
รอยป หรือ ศตวรรษิกชน) ในประเทศไทย เน่ืองจากผูสูงอายุ รวมถึงผูที่มีอายุ 100 ปข้ึนไป 
ขณะน้ีหลายๆ ประเทศ มีการจัดต้ังศูนยศตวรรษิกศึกษา เพื่อศึกษาชีวิตความเปนอยูของคนอายุ 
100 ป   

 

กิจกรรมการจัดต้ังศูนยศตวรรษิกชนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมน้ี สอดคลอง
กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดใหมี “การประกวดแมรอยป” ในวันแมแหงชาติเปน
ประจําทุกป ต้ังแตป พ.ศ.2546 เปนตนมา  

 

ขอมูลที่รวบรวมไวในศูนยฯ ประกอบดวย เรื่องราว บทความ สถิติตัวเลข คําศัพท 
ขาวสารความรู ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและคนรอยปในประเทศไทย ในดานชีวิตความเปนอยู และวิถี
ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย รวมถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุ ดานนโยบาย สิทธิประโยชน 
กฎหมายและพระราชบัญญัติตางๆ  มีหองสมุดอิเล็คทรอนิคสําหรับแลกเปล่ียนความรูดานผูสูงอายุ
ผานวารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความมี “กระดานขาว” ที่เปดใหผูสนใจเรื่องผูสูงอายุโดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับศตวรรษิกชนไดแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความรู และความคิดเห็นระหวางกัน   โดย
การเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต http://www.thaicentenarian. mahidol.ac.th   

 

1.2  ศูนยศึกษาการยายถ่ินมหิดล (Mahidol Migration Center – MMC) 
การยายถิ่นเปนประเด็นสําคัญระดับโลก เน่ืองจากมีผลกระทบตอประชากร

โดยรวมทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม การศึกษาเชิงนโยบายดานการยายถิ่นเปนหน่ึงใน

http://www.thaicentenarian
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งานวิจัยหลักที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเชี่ยวชาญ  สถาบันฯ มีงานวิจัยดานการยายถิ่นที่
ดําเนินการโดยบุคลากรของสถาบันฯ เอง และดําเนินการวิจัยรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ทั้งในประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดต้ังศูนยศึกษาการยายถิ่นมหิดล (Mahidol 
Migration Center – MMC) เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายดานการ
ยายถิ่น เปนศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารของสถาบันฯ และของหนวยงานเครือขายความรวมมือของ
สถาบันฯ ผานกิจกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูยายถิ่นในประเทศไทยและในภูมิภาค  

 

ขอมูลอิเล็คทรอนิกสเกี่ยวกับนโยบายแรงงานและการยายถิ่น ที่รวบรวมไวในศูนยน้ี 
ขณะน้ีประกอบดวย งานวิจัย สิ่งตีพิมพ และจดหมายขาว โดยการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต 
http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th 

 

 1.3  มิเตอรประเทศไทย (Thailandometers) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแหลงอางอิงขอมูล

ดานจํานวนประชากรของประเทศไทย โดยเผยแพรทางสารประชากร (Mahidol Population Gazette) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาต้ังแตป พ.ศ 2535   ขอมูลจากสารประชากรน้ีถูกนําไปใชอางอิง
ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  ปจจุบัน สถาบันฯ ไดพัฒนา “มิเตอร
ประเทศไทย” เปนเครื่องมือนําเสนอสถิติขอมูลดานประชากร สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดลอม ‘ตามเวลาจริง’  เพื่อใหสาธารณชนเห็นความสําคัญของขอมูลดานประชากร และ
สามารถนําขอมูลไปใชอางอิงได    

 

สถิติขอมูลที่นําเสนอในมิเตอรประเทศไทยไดจากการคาดประมาณของ “คณะทํางาน
ฉายภาพประชากร” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งไดใชขอมูลทั้งการจดทะเบียน และการ
สํารวจจากแหลงตางๆ เชน ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย การสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข และจากหนวยงานอ่ืนๆ โดย
คณะทํางานไดนําขอมูลมาคํานวณอัตรา ตัวชี้วัดตางๆ เพื่อนําเสนอใหเห็นภาพการเปล่ียนแปลงของ
ตัวชี้วัดเหลาน้ันตามเวลาที่เปล่ียนไป ซึ่งผูที่สนใจสามารถพิมพขอมูล ณ เวลาใดเวลาหน่ึงได มิเตอร
ประเทศไทยเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต http://www.thailandometers.mahidol.ac.th  

 

2. เผยแพรขาวสาร ขอมูลและะผลการวิจัยทางประชากรและสังคม ที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะอยางตอเน่ืองตลอดมา โดยการพิมพเผยแพรออกมาในรูปเอกสารงานวิจัย 
ตํารา วารสาร จดหมายขาว แผนพับ อีกทั้งเผยแพรผานทางสื่อมวลชน เว็บไซต และสถาบันฯ เปน
หนวยงานเดียวที่ทําการคํานวนเพื่อคาดประมาณประชากรในปจจุบันและในอนาคต ใหแกหนวยงาน
ระดับนโยบายในประเทศไทย 

 

เอกสารของสถาบันฯ ที่ผลิตประจําป เชน จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา 
วารสารประชากรและสังคม สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตํารา และแผนพับขอมูลทาง
ประชากรและสังคม เอกสารและสิ่งตีพิมพของสถาบันฯ ไดจัดสงไปยังผูรับขาวสารในบัญชีรายชื่อ
ที่สถาบันฯ จัดทําไวเพื่อจําแนกเปาหมายผูรับขาวสารตามประเภทของเอกสาร 

http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th
http://www.thailandometers.mahidol.ac.th


2.1 ผลิตและเผยแพรรายงานผลการวิจัยและเอกสารหนังสือ
จํานวน 10 เลม ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 2 

1 ความสุขเปนสากล    ผูแตง:  รศรินทร เกรย

2 Strengthening Cervical Cancer Screening in a Thai
 Author:    Aree Prohmmo, Panus Prueksunand

Kullawee Siriratmongkhon

3 ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสํารวจกลุมวัยรุน
รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2551) ผูแตง:

ธีรนุช กอนแกว
 

4 

4 ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่
ระดับประเทศ รอบท่ี 3 (พ.
ปริยา เกนโรจน, สุรัตนา พรวิวัฒนชัย
 

 รายงานประจําป 

ผลิตและเผยแพรรายงานผลการวิจัยและเอกสารหนังสือ/ตํารา 
เลม ดังนี้ 

 
 
 

 3 

รศรินทร เกรย, วรชัย ทองไทย และ เรวดี สุวรรณนพเกา 

Strengthening Cervical Cancer Screening in a Thai Rural Community 
Panus Prueksunand, Aree Jampaklay, Patcharee Sirinil,   

Kullawee Siriratmongkhon 

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสํารวจกลุมวัยรุนระดับประเทศ
: ทวิมา ศิริรัศมี, บุปผา ศิริรัศมี, อารี จําปากลาย, ปริยา เกนโรจน

ธีรนุช กอนแกว, สุรัตนา พรวิวัฒนชัย 

 

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่
.ศ. 2551) ผูแตง: อารี จําปากลาย, บุปผา ศิริรัศมี, ทวิมา ศิริรัศมี

สุรัตนา พรวิวัฒนชัย, ธีรนุช กอนแกว, สุรัตนา พรวิวัฒนชัย 
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ระดับประเทศ 
ปริยา เกนโรจน,  

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่
ทวิมา ศิริรัศมี,       
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5 สถานีตรวจวัดสุขภาพจิตเยาวชน 15 ป  
ผูแตง: อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, อภิชาต ิจํารัสฤทธิรงค, รศรินทร เกรย, ภูวไนย พุมไทรทอง 

5 

6 7 8 

6 สุขภาพคนไทย 2553 : วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส" 
ผูแตง: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, ชาย โพธิสิตา, กฤตยา อาชวนิจกุล, อุมาภรณ ภัทรวาณิชย,              
เฉลิมพล แจมจันทร, สุภรต จรัสสิทธิ,์ ปาณฉัตร ทิพยสุข, กุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
 

7 สถานการณสุขภาพจิตคนไทย : ภาพสะทอนสังคม 
ผูแตง: อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค, ปราโมทย ประสาทกุล, ปญญา ชูเลิศ 
 

8 ประชากรและสังคม 2553 คุณคาผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย 
ผูแตง: สุชาดา ทวีสิทธิ์, สวรัย บุณยมานนท 
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10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ 
1) จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา ปที่ 30 ฉบับที่ 1 – 6 ฉบับละ 

11,500 ฉบับ จํานวน 69,000 ฉบับ 
2) สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปที่ 19 “Mahidol Population 

Gazette” จํานวน 4,500 เลม ขนาด A4 จํานวน 3,500 เลม เปนภาษาไทย 3,000 เลม และ
ภาษาอังกฤษ 500 เลม ขนาด A3 จํานวน 1,000 เลม 

3) วารสารประชากรและสังคม “Journal of Population and Social 
Studies (2 ฉบับ/ป) จํานวน 600 เลม คือ ปที่ 17 ฉบับ 2 มกราคม 2553 และปที่ 18 ฉบับ 1 
กรกฎาคม 2553 ฉบับละ 300 เลม 

3. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
การจัดอบรมของสถาบันฯ เปนการพัฒนาทักษะของบุคคลใหมีความรูทางดานการ

วิจัย เนนระเบียบวิธีวิจัยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบ
ตางๆ การอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การอบรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ใน
ปงบประมาณ 2553 มีการจัดอบรมระยะสั้นทั้งระดับระดับชาติและนานาชาติ รวม 20 ครั้ง และมี

 

9 วิเคราะหสุขภาพจิตผานขาว 
ผูแตง: อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, ภูวไนย พุมไทรทอง 

10 

9 

Thai Health 2010 - Capitalism in Crisis: Opportunity for Society? Thai Health 2010 - Capitalism 
in Crisis: Opportunity for Society? (ภาษาอังกฤษ)  
 Author:  Churnrurtai Kanchanachitra, Chai Podhisita, Kritaya Archavanitkul, Umaporn 

Pattaravanich, Chalermpol Chamchan, Kullawee Siriratmongkhon , Parnnachat Tipsuk,  
Suporn Jarassit 
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ผูเขารับการอบรม จํานวน 386 คน จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ 
เชน อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข  

 

คณะกรรมการจัดการฝกอบรมระดับชาติและนานาชาติของสถาบันฯ ไดวางแผนการ
จัดการฝกอบรมระยะสั้นทั้งระดับชาติและนานาชาติเปนประจําทุกป ในปงบประมาณ 2553 มี
จํานวนครั้งของการจัดอบรมระยะสั้นเพิ่มข้ึน เน่ืองจากความตองการของผูรับบริการที่เพิ่มข้ึน 
รวมทั้งการจัดอบรมหลักสูตรที่จัดข้ึนใหมตามที่มีการรองขอจากผูรับบริการ ดังรายละเอียดการจัด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น ระดับชาติและนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2553  

ตาราง การจัดอบรมระดับชาติและนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2553 
ลําดับ การอบรมเร่ือง วัน เดือน ป จํานวน

ผูเขารวม  
การอบรมระดับชาต ิ   

1. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพแนวลึก : คนหา
ตัวเอง ปติสุขที่แทจริงอยูภายใน ครั้งที่ 1 

1 - 4 ตุลาคม  2552 21 คน 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 1 5 - 16 ตุลาคม 2552 11 คน 
3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 26 - 30 ตุลาคม 2552 37 คน 
4. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพแนวลึก : คนหา

ตนเอง ปติสุขที่แทจริงอยูภายในครั้งที่ 2 
5 - 8 พฤศจิกายน 2552 36 คน 

5. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพแนวลึก : คนหา
ตัวเอง ปติสุขที่แทจริงอยูภายใน ครั้งที่ 3 

3 - 6 ธันวาคม 2552 31 คน 

6. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพแนวลึก : คนหา
ตัวเอง ปติสุขที่แทจริงอยูภายในครั้งที่ 4 

21 - 24 มกราคม 2553 35 คน 

7. ทักษะการสรางเสริมสุขภาพแนวลึก : คนหา
ตัวเอง ปติสุขที่แทจริงอยูภายในครั้งที่ 5 

18 - 21 กุมภาพันธ 2553 35 คน 

8. การวิจัยเชิงคุณภาพ  22 - 31 มีนาคม 2553 30 คน 
9. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 26 เมษายน – 1 

พฤษภาคม 2553 
33 คน 

10 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ  17 - 27 พฤษภาคม 
2553 

21 คน 

11. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 10 - 14 พฤษภาคม 
2553 

27 คน 

รวม จัดอบรมระดับชาต ิจํานวน 11 คร้ัง 317 คน 

  



ลําดับ การอบรมเร่ือง 

การอบรมระดับนานาชาติ 
1. Population Studies Program in Population and 

Reproductive Health Research
2. Reproductive Health and HIV/AIDS

3. Maternal and Neonatal Health: Safe 
Motherhood Program  

4. Monitoring and Evaluation of Population, 
Health and Nutrition Programs 

5. Techniques of Demographic Analysis and 
Population and Health Studies

6. Application of SPSS for Windows
7. Research Methodology & Demography 
8. Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS 

Programs  
9. Population and Development 

รวมจัดอบรมระดับนานา
รวมการอบรมระดับชาติและนานาชาต ิ จํานวน 

 

จัดอบรมนานาชาต ิ– M&E

 รายงานประจําป 

วัน เดือน ป 
ผูเขารวม

 
Population Studies Program in Population and 

Research 
9 กันยายน  - 4 
พฤศจิกายน 2552 

Reproductive Health and HIV/AIDS- INDEPTH 5 พฤศจิกายน – 30 
ธันวาคม 2552 

Maternal and Neonatal Health: Safe 9 - 15 พฤศจิกายน 2552 

Monitoring and Evaluation of Population, 
Health and Nutrition Programs  

23 พฤศจิกายน – 11 
ธันวาคม 2552 

Techniques of Demographic Analysis and 
Population and Health Studies 

14 - 18 ธันวาคม 2552 

Application of SPSS for Windows 14 - 18 ธันวาคม 2552 
Research Methodology & Demography  14 - 23 ธันวาคม 2552 
Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS 12 - 23 กรกฎาคม 2553 

Population and Development  4 - 8 สิงหาคม 2553 
นานาชาต ิจํานวน 9 คร้ัง 

รวมการอบรมระดับชาติและนานาชาต ิ จํานวน 20 คร้ัง 

M&E 
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จํานวน
ผูเขารวม 

 
8 คน  

3 คน 

4 คน 

14 คน 

4 คน 

12 คน 
10 คน 
4 คน 

10 คน 
69 คน 

386 คน  
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การจัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ
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การจัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ 

 



 รายงานประจําป 2553 หน
า  

69
 

4. การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ปรึกษา
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน        
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 สถาบันฯ ใหบริหารดานคําแนะนําและขอปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและ
อนามัยเจริญพันธุ ใหบริการสอนและบรรยายพิเศษแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

4.1 อาจารยพิเศษจํานวน 7 ทาน (จํานวน 12 ครั้ง/11 เรื่อง) 
 

ลําดับ ช่ืออาจารย/เร่ืองท่ีสอน/จํานวน หนวยงานท่ีเชิญ/จัด 
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาต ิจํารัสฤทธิรงค 

    - วิชา SHPE 612 Population Education 
Development in Selected Countries หัวขอเรื่อง 
"สังเคราะหบทเรียนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ประชากร : ประสบการณจากหลากหลาย
ประเทศ" วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553  
จํานวน 8 คน 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รศ.ดร.ชาย  โพธิสิตา 
- วิชา CFED 532 ครอบครัวศึกษา หัวขอเรื่อง 
"FAMILY AND YOUTH" วันที่ 22 กุมภาพันธ 
2553 จํานวน 12 คน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
- วิชา ผท 602 การวิจัยเชิงคุณภาพทาง
การแพทยแผนไทย หัวขอเรื่อง "การตรวจสอบ
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ" วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 40 คน 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 
   - วิชา การศึกษาอิสระ (Independent Study) 

หัวขอเรื่อง "แนวคิด ทฤษฎ ีปรัชญา หลักการ
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติการวิจัยแบบ R&D" 
วันที่ 26 มิถุนายน 2553 จํานวน 10 คน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

   - วิชา บส. 721 การวิจัยเชิงประเมินเพื่อพัฒนา
องคการสวัสดิการสังคม เรื่อง "การประเมินผล
เพื่อสรางเสริมพลังอํานาจ" วันที่ 2 พฤษภาคม 
2553 จํานวน 15 คน 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร             
ทาพระจันทร 

    - วิชา MPH-612 การพัฒนาพลังชุมชนเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ หัวขอเรื่อง "การประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และเสริมสราง
พลังอํานาจในการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน" 
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2553 จํานวน 15 คน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลําดับ ช่ืออาจารย/เร่ืองท่ีสอน/จํานวน หนวยงานท่ีเชิญ/จัด 
5. รศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

- วิชา PHST 605 Population, Health and 
Community Health Services Development หัวขอ
เรื่อง "Life table : basic tool in measuring 
population health" วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 
จํานวน 12 คน 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิชา PHST 605  Population, Health and 
Community Health Services Development หัวขอ
เรื่อง "Life table: basic tool in measuring 
population health วันที่ 21 เมษายน 2553 
จํานวน 7 คน 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิชา สศสอ 605 ประชากร สุขภาพ และการ
พัฒนาบริการอนามัยชุมชน หัวขอเรื่อง "ตารางชีพ 
เครื่องมือพื้นฐานในการวัดภาวะสุขภาพประชากร 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 จํานวน 19 คน 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย 
- วิชา Advanced Research Methodology in 
Social Sciences หัวขอเรื่อง "Multinomial 
Regression Analysis" วันที่ 11 สิงหาคม 2553 
จํานวน 12 คน 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7. อ.ดร.จรัมพร  โหลํายอง 
    - วิชา ICBE 443 International Trade และวิชา 

ICMI 451 International Trade วันที่ 19 เมษายน 
- 3 กรกฎาคม 2553 ทุกวันอังคาร  
และวันพฤหัสบดี จํานวน 30 คน 

งานบริหารการศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

    - วิชา ICBE 341 Mathematics for Business 
and Economicsวันที่ 19 เมษายน - 3 กรกฎาคม 
2553 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี  
จํานวน 30 คน 

งานบริหารการศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.2 วิทยากรบรรยายในประเทศ (จํานวน 58 ครั้ง / 53 เรื่อง) 
 

ลําดับ ช่ืออาจารย/เร่ืองท่ีสอน/จํานวน หนวยงานท่ีเชิญ/จัด 

1. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล 
วิทยากรเรื่อง "ทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุและความรุนแรงทางเพศทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ" วันที่ 21 พฤษภาคม 
2553  จํานวน 80 คน 

องคการคนพิการสากลประจําภูมิภาค
เอเซีย-แปซิฟก กรุงเทพฯ 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมสรางสุขภาพ
สังคมสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 19 สิงหาคม 2553 
จํานวน 70 คน 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 
- วิทยาบรรยายเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอก (โท-เอก)" วันที่ 12 มิถุนายน 
2553 จํานวน 50 คน 

คณะพยาบาลศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานสงเสริมการจัด
สวัสดิการสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 วันที่ 24 
- 25 มิถุนายน 2553 จํานวน 150 คน 

สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
กรุงเทพฯ 

3. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 
- วิทยากรการอบรมเรื่อง "การวิเคราะหงานวิจัย
เชิงคุณภาพ"  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552   
จํานวน 38 คน 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิทยากรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
"การวิจัยเชิงคุณภาพ" วันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 
2552  จํานวน 50 คน 

สมาคมนักวิจัย (The Association of 
Researchers) 

- วิทยากรในการอบรม เรื่อง "วิจัยเชิงคุณภาพ" 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 35 คน 

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" วันที่ 12 - 15 มกราคม 2553  
จํานวน 40 คน 

โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพฯ 

- วิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง "การทํา Focus 
group" ในการจัดประชุมเรื่อง "Community of 
Ramathibodi Nursing Research” วันที่ 19 
กุมภาพันธ 2553  จํานวน 50 คน 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทําวิจัย
เชิงคุณภาพ" วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 
2553 จํานวน 20 คน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช 
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ลําดับ ช่ืออาจารย/เร่ืองท่ีสอน/จํานวน หนวยงานท่ีเชิญ/จัด 
4. รศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ 

   - วิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง "Life Expectancy 
and Life Table และ Health Adjusted Life 
Expectancy (HALE)" วันที่ 21 ธันวาคม 2552  
จํานวน 40 คน 

โครงการพัฒนาการดําเนินการจัดทํา
เครื่องชี้วัดภาวะโรคและปจจัยเสี่ยงของ
ประเทศไทย สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ 

   - วิทยากรและเปนที่ปรึกษาในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "Maternal and Neonatal Health: 
Safe Motherhood Program" วันที่ 10 - 13 
พฤศจิกายน 2552  จํานวน 10 คน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี
วิทยากรบรรยายในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
"การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการ" วันที่ 6 ตุลาคม 2552  
จํานวน 40 คน 

สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษา
และคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

- วิทยากรอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการ" 
วันที่ 22 ตุลาคม 2552 จํานวน 70 คน 

ศูนยบริการวิชาการ สถาบันสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

- วิทยากรบรรยายการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ" วันที่ 11 - 
13 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 50 คน 

สมาคมนักวิจัย (The Association of 
Researchers) 

- วิทยากรบรรยายหัวขอ "การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต"ิ 
วันที่ 15 ธันวาคม 2552  จํานวน 80 คน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

- วิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป 
2553 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2552  
จํานวน 88 คน 

งานสงเสริมงานวิจัยและตํารา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "Routine to Research" 
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2553 จํานวน 50 คน 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4  
จังหวัดราชบุร ี

- วิทยากรบรรยายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพการเรียนรูและสรางนวัตกรรมวิจัย 
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 60 คน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี

- วิทยากรแกไขขอเสนอโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม และนําเสนอและวิพากษโครงการวิจัย
และนวัตกรรมครั้งที่ 2 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 
2553 จํานวน 30 คน 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร  
จังหวัดนราธิวาส 
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ลําดับ ช่ืออาจารย/เร่ืองท่ีสอน/จํานวน หนวยงานท่ีเชิญ/จัด 

 - วิทยากรในการอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและสราง
นวัตกรรมวิจัย วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2553 
จํานวน 65 คน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี

- วิทยากรอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพในวารสารและเผยแพรตามหลักวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ 2553" วันที่ 27 เมษายน – 
11 พฤษภาคม 2553 จํานวน 76 คน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

- วิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง "แนวทางการจัดทํา
เอกสารวิจัยสวนบุคคล (เทคนิคการเขียนบทความ
ทางวิชาการ และประสบการณการจัดทําเอกสาร
วิจัย)" และหัวขอ "การพิจารณาหัวขอการจัดทํา
เอกสารวิจัย" วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2553 
จํานวน 40 คน 

วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปทุมธาน ี

- วิทยากรในโครงการ Research Zone ของศูนย
การเรียนรูทางการวิจัย หัวขอเรื่อง "เทคนิคการ
วิจัยภาคสนาม" วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 
จํานวน 30 คน 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) 

- วิทยากร เรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการ
และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการ" วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 
จํานวน 30 คน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

- วิทยากรในการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความ
วิชาการ" (ที่ไมไดมาจากผลงานวิจัย) วันที่ 11 
มิถุนายน 2553 จํานวน 70 คน 

สถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนบทความ
วิชาการ/วิจัยอยางไรใหไดรับการตีพิมพใน
วารสาร" วันที่ 15 กรกฎาคม 2553  
จํานวน 50 คน 

สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ:
แนวคิดและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล" วันที่ 24 - 
25 กรกฎาคม 2553 จํานวน 50 คน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพเผยแพร" วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 
2553 จํานวน 80 คน 

องคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 - วิทยากรบรรยายหัวขอ "เกณฑการพิจารณา
คุณภาพวารสารระดับชาต/ินานาชาติ" และ 
"ตัวอยางวารสารระดับชาต/ินานาชาติ" วันที่ 23 
สิงหาคม 2553 จํานวน 30 คน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพเผยแพร"  
วันที่ 3 กันยายน 2553 จํานวน 40 คน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเขียนบทความ
วิชาการ/วิจัยอยางไรใหไดรับการตีพิมพใน
วารสาร" วันที่ 8 กันยายน 2553 จํานวน 50 คน 

สถาบันพระบรมราชชนก  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี

- วิทยากรบรรยายในโครงการสงเสริมงานวิจัย
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค          
ระดับจังหวัด วันที่ 13 - 14 กันยายน 2553  
จํานวน 65 คน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี

6. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
- วิทยากรบรรยายหัวขอ "The Kanchanaburi 
Demographic Surveillance Survey"  
วันที่ 14 ธันวาคม 2552 จํานวน 15 คน 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. รศ.ดร.อรพินทร  พิทักษมหาเกต ุ
- วิทยากรในการประชุมวิพากษรางโครงการวิจัย 
เรื่อง "บทบาทของครอบครัวกับการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรของวัยรุนไทย วันที่ 9 
กันยายน 2553 จํานวน 200 คน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

8. รศ.อรทัย  อาจอ่ํา 
- วิทยากร เรื่อง "วิพากษ/ชวนคุย และเสริมองค
ความรู ดานกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการจัดการปญหาของชุมชน" ในการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูระดับภาคเครือขาย
พยาบาลชุมชน จํานวน 150 คน วันที่ 22 
ตุลาคม 2552 จํานวน 150 คน 

โครงการพัฒนาตนแบบการดําเนินงาน 
สรางเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง-
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

- วิทยากรในการประชุมวิชาการเครือขาย
พยาบาลชุมชนระดับภาค วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2552 จํานวน 80 คน 

สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับมูลนิธิ
พยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย ชมรม
พยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง-
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

 - วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การประเมินแบบเสริม
พลัง" วันที่ 7 มกราคม 2553 จํานวน 315 คน 

สํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
เขต 10 
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ลําดับ ช่ืออาจารย/เร่ืองท่ีสอน/จํานวน หนวยงานท่ีเชิญ/จัด 
 - วิทยากรการประชุมปฏิบัติการระดับพื้นที ่

 เรื่อง "บนเสนทางเภสัชกรรมปฐมภูมิเพื่อปวงชน
อีสานใต" วันที่ 20 - 21 มกราคม 2553  
จํานวน 80 คน 

เครือขายเภสัชกรรมปฐมภูมิอีสานใต 

- วิทยากรบรรยายหัวขอเรื่อง "การประเมินแบบ
เสริมพลัง สรางความเขมแข็งของระบบบริการ 
ปฐมภูม"ิ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  
จํานวน 60 คน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

- วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ดาน
การสรางเสริมสุขภาพ" วันที่ 22 - 23 เมษายน 
2553 จํานวน 80 คน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- วิทยากรเรื่อง "จิตวิทยาของการทํางานใน
ปจจุบัน" วันที่ 27 เมษายน 2553  
จํานวน 35 คน 

วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วิทยากรการประชุม EMPOWERMENT for 
Health Promotion เรื่อง "การสรางพลังอํานาจเชิง
บวก ตองเริ่มตนที่เขาใจ "ตนเอง" และ "ความเปน
มนุษย" วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2553  
จํานวน 80 คน 

แผนงานเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อ
การสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 

- วิทยากรการพัฒนารูปแบบการทํางานสงเสริม
ทันตสุขภาพแนวใหมในการทํางานชุมชน วันที่ 14 
มิถุนายน 2553 จํานวน 45 คน 

โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร 

- วิทยากรผูทรงคุณวุฒิหลักสูตรนักบริหาร
การแพทยและสาธารณสุขระดับสูง เรื่อง 
"Participation Action Research" วันที่ 15 
มิถุนายน 2553  จํานวน 30 คน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุร ี

- วิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ         
"การสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมเด็ก :       
จากแนวคิดทฤษฏีสูการปฏิบัต"ิ วันที่ 22 - 23 
กรกฎาคม 2553 จํานวน 80 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   - วิทยากรในการประชุมวิพากษรางโครงการวิจัย 
เรื่อง "บทบาทของครอบครัวกับการปองกันการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควรของวัยรุนไทย วันที่ 9 
กันยายน 2553 จํานวน 200 คน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 
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 - วิทยากรอภิปรายพิเศษเรื่อง "เครือขายพยาบาล
ศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ : โอกาสและความ
ทาทาย" วันท่ี 17 กันยายน 2553  
จํานวน 500 คน 

แผนงานเครือขายพัฒนาพยาบาลศาสตร
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ระยะท่ี 2 
(2551-2553) 

   - วิทยากรเรื่อง "การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยวิธ ีAction Research" 
วันท่ี 20 กันยายน 2553  
จํานวน 150 คน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

9. ผศ.ดร.กาญจนา  ต้ังชลทิพย 
   วิทยากรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

"การวิจัยเชิงคุณภาพ" จํานวน 50 คน วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2552 จํานวน 50 คน 

สมาคมนักวิจัย The Association of 
Researchers 

10. ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี 
  - วิทยากรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การ

วิจัยเชิงคุณภาพ" วันท่ี 9 - 13 พฤศจิกายน 2552 
จํานวน 50 คน 

สมาคมนักวิจัย The Association of 
Researchers 

   - วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิง
คุณภาพ" วันท่ี 12 - 15 มกราคม 2553  
จํานวน 40 คน 

สถาบันพระบรมราชชนก   
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี

   - วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมนําเสนอ
ผลการวิจัยในท่ีประชุมวิชาการอยางไรใหนาสนใจ", 
"นําเสนอผลการวิจัยโดยใชโปรแกรม Power point" 
วันท่ี 16 - 17 กรกฎาคม 2553 จํานวน 50 คน 

สถาบันพระบรมราชชนก  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

11. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ ์
   - วิทยากรการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับราง

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยการ
เจริญพันธุแหงชาติ" วันท่ี 12 มกราคม 2553 
จํานวน 80 คน 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยากรเรื่อง "ประสบการณการทํางานดานเอดสกับ
ความสัมพันธเชิงพฤติกรรมสังคม" วันท่ี 19 
เมษายน 2553 จํานวน 60 คน 

สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ จังหวัดนนทบุร ี

- วิทยากรการฝกอบรม เรื่อง "สุขภาวะทางเพศภาคใต
โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เพื่อการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเรื่องสุขภาวะ
ทางเพศโดยชุมชน" วันท่ี 28 - 30 มิถุนายน 
2553 จํานวน 25 คน 

มูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส (เอดสเน็ท) 
สํานักงานภาคอีสาน 

 - วิทยากรบรรยายเรื่อง "ทบทวนการศึกษาและ
กฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ" วันท่ี 9 
สิงหาคม 2553 จํานวน 100 คน 

มูลนิธิเพื่อนหญิง รวมกับศูนยสหวิทยา การ
ชุมชนศึกษา (ศูนยวิจัยเฉพาะทาง) 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4.3 ที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการดานประชากรและ
สังคม รวมทั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.3.1 บุคลากรสายวิชาการเปนที่ปรึกษา จํานวน  9 ครั้ง  
1) รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว" ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2553 - 
28 กุมภาพันธ 2554 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ เปนที่ปรึกษาในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและพัฒนาคูมือการทํากิจกรรมกลุมอาสาสมัคร/เตรียม
ความพรอมของทีมวิจัยกอนดําเนินการวิจัยในพื้นที่ระยะที่ 5" วันที่ 6-7 มกราคม 2553 ณ 
โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุร ี

- เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของการทําวิทยานิพนธ 
นางสาวทิพวรรณ หนูทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 7 ตุลาคม 2552 
ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 

3) รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ 
"การศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ และรูปแบบการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความพรอม เม่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ
ของผูใหญวัยแรงงาน" วันที ่28 ธันวาคม 2552 ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 

4) รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง 
"ตัวตนกับการตอรองของ "เกย" ในพื้นที่ไซเบอร" วันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 

- เปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจหลักสูตรและคู มือประกอบการใช
หลักสูตรดานความม่ันคง วันที่ 26 สิงหาคม 2553 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- เปนผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษาแนะนําแกแพทยประจําบาน สาขาเวช
ศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา (FETP) ต้ังแตป พ.ศ. 2553 วันที่ 7 กันยายน 2553 ณ 
สํานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

5) รศ.อรทัย อาจอํ่า ที่ปรึกษาโครงการทันตอาสาสูพิบัติภัยเพื่อชุมชน
ไทยเขมแข็ง วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2554 ณ คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6) ผศ.ดร.อารี จําปากลาย เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการหนวยงานวิจัย
คลินิก วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัด
นครนายก 
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4.3.2  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเปนกรรมการรวมทั้งสิ้น  
44  รายการ 

4.3.2.1  บุคลากรสายวิชาการ  จํานวน  30 รายการ 

1) ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล กรรมการปรับปรุงและจัดทํา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 28 ตุลาคม 2552 

- กรรมการจัดงานวันกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4432/2551 ลง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 

- อนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญ
พันธุแหงชาติ (การสื่อสารสาธารณะดานอนามัยการเจริญพันธุ) คําสั่งคณะกรรมการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ที่ 1/2552 ลงวันที ่3 ธันวาคม 2552 

- ประธานคณะผูประเมินผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัล
สภาวิจัยแหงชาติ:รางวัลผลงานวิจัยประจําป 2553 สาขาสังคมวิทยา" ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 

- กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน 
"มหิดล-วันแม" ประจําป 2553 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1631/2553 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2553 

2) ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค กรรมการนโยบาย 
MU Press คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4273/2552 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2552 

- กรรมการศูนยประสานประชาคมเอดสกรุงเทพมหานคร 
คําสั่งกรุงเทพมหานครที ่1532/2553 ลงวันที ่30 เมษายน 2553 

3) รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อนุกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ (การสื่อสารสาธารณะดานอนามัยการเจริญพันธุ) คําสั่ง
คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติที ่1/2552 ลงวันที ่3 ธันวาคม 2552 

- ประธานผูประเมินวิทยานิพนธที่เสนอขอรับรางวัลสภา
วิจัยแหงชาติ:รางวัลวิทยานิพนธประจําป 2553 สาขาสังคมวิทยา ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประกาศวันที ่12 เมษายน 2553 

4) รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานจัดพิมพวารสารวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับพิเศษ ประกาศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 

5) รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ นางสาวนัญชพัช 
พนชั่ว ผูรับทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) รุน 9 งานบริการการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554 
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6) รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ นายอํานวย พิรุณสาร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) เรื่อง "SOCIAL INTERACTIONS BETWEEN PRIVATE PROVICERS 
AND POOR PATIENTS IN HEALTH CARE SYSTEMS:A CASE OF URBAN AREA, 
PHITSANULOK, THAILAND" มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 20 กันยายน 2553 

7) รศ.ดร.โยธิน แสวงดี กรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ
ของนางสาวมานียา รักษาผล นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15 ธันวาคม 2552 

- กรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชา "การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาครอบครัวและสังคม" มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

- ประธานกรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 20 กรกฎาคม 2553 - 20 กรกฎาคม 2555 

8) รศ .ดร .วาทินี บุญชะลักษ ี กรรมการสอบวิทยานิพนธ        
นางประทีป นัยนา นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หัวขอเรื่อง "แบบแผนพฤติกรรมการใหของ
คน 3 วัย" คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลที ่ศย 1717/2553 ลงวันที ่19 กรกฎาคม 2553 

9) รศ .ดร .ศิริ นันท กิตติสุขสถิต คณะกรรมการคัดเลือก
วิทยานิพนธ เพื่อรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนประจําป 2552 วันที่ 21 ตุลาคม 2552 คําสั่ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลที ่307/2552 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 

- กรรมการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดล ระยะที่ 3 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที ่311/2553 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ 2553 

- กรรมการเยี่ยมสํารวจสวนงานตามระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดล ระยะที่ 3 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่312/2553 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ 2553 

- กรรมการสอบกล่ันกรองเคาโครงวิทยานิพนธดุษฎี
บัณฑิตของนายสมศักด์ิ อมรสิริพงศ นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง "การศึกษาตัว
บงชี้เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับหมูบาน (ชุมชน) ภายใตโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
ชุมชน" วันที่ 7 เมษายน 2553 

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ นางสาวมริน เปรมปร ี
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 19 เมษายน 2553 

10) รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง กรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุร ี
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่1234/2553 ลงวันที ่30 เมษายน 2553 
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- กรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน 
"มหิดล-วันแม" ประจําป 2553 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่1631/2553 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2553 

- กรรมการเพื่ อ ดําเ นินการตามมาตรการปรับปรุ ง
อัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่
1667/2553 ลงวันที ่11 มิถุนายน 2553 

11) รศ.อรทัย อาจอํ่า อนุกรรมการประเมินภายในแผนงาน
พัฒนาเครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2551-2553) คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วันที่ 1 เมษายน 2553 

- กรรมการประเมินผลการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการของนายนิวัติ คุณฑพันธุ คําสั่งคณะสาธารณสุขศาสตรที่ 326/2553 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2553 

12) รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สมาชิกสภาคณาจารย
ประเภทผูแทนสวนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่  6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2554 
ประกาศมหาวิทยลัยมหิดล ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 

13) ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย กรรมการวิชาการจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยมหิดล คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1827/2553 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2553 

14) อ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธของนางเพชรีย เรือนกอน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ 
(นานาชาติ) เรื่อง "การประเมินคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดพิษณุโลก" บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 

15) ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานจัดพิมพวารสารวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับพิเศษ ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2552  

 

4.3.2.2  บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  14 รายการ 

1) นางสาวจันทนี ปณีตจิตต คณะทํางานโครงการเติมหัวใจให
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมคืนถนนใหคนเดิน คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่
4301/2552 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2552 

2) นางจําเริญศรี เขียวแก คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วันที่ 22 ธันวาคม 2552  

3) นางสาวณัฐชนันทพร มีสุวรรณ คณะกรรมการประสานงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2553 งานองคการและ
กิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 ตุลาคม 2552  
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4) นายณัฐวุฒิ จันทรอุน กรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 734/2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2553 

- เปนผูแทนสวนงานที่ไดรับเลือกต้ัง เพื่อไปดําเนินการ
เลือกต้ังเปนกรรมการสภาฯ จากผูปฏิบัติงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 มีนาคม 
2553 

- ผู แ ท นส ว น ง าน เ พื่ อ ไ ป เ ลื อ ก ต้ั ง ก ร ร มก า ร สภ า
มหาวิทยาลัยจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยประจํา ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 

5) นางสาวพอตา บุนยตีรณะ ผูแทนสวนงานเปนกรรมการ 
Webmaster มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7 เมษายน 2553 

- กรรมการเครือขายผูดูแลเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล 
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่1687/2553 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2553  

6) นายสมชาย ทรัพยยอดแกว กรรมการฝายจัดนิทรรศการ
งานวันแมป 2553 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26 มีนาคม 2553 

7) นางสาวอภิญญพัทร กุสิยารังสิทธิ์ คณะกรรมการจัดงาน 
Mahidol University International Day 2010 คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 4195/2552 ลงวันที่ 17 
ธันวาคม 2552 

- อนุกรรมการจัดงาน Mahidol University International 
Day 2010 ฝายประชาสัมพันธ คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่603/2553 ลงวันที ่10 มีนาคม 2553 

- กรรมการฝายจัดนิทรรศการงานวันแมป 2553  สํานักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26 มีนาคม 2553 

- ผูแทนสวนงานเปนกรรมการ Webmaster มหาวิทยาลัย 
มหิดล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7 เมษายน 2553 

- กรรมการเครือขายผูดูแลเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล 
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที ่1687/2553 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2553 
 

5. การเปนสถานที่เย่ียมชมดูงานจากหนวยงานในประเทศ และหนวยงานตางประเทศ 
สถาบันฯ เปนหน่ึงในสถาบันการศึกษาและการวิจัยที่มีหนวยงานทั้งภายในประเทศ

และระดับประเทศใหความสําคัญและถูกเลือกใหเปนหนวยงานที่เปนตัวอยางการดูงาน 
 

ในปงบประมาณ 2553 สถาบันฯ ใหการตอนรับหนวยงานที่มาเยี่ยมชมสํารวจ
จํานวน 7 ครั้ง จํานวนผูเขาเยี่ยมชม 75 คน เปนหนวยงานในประเทศ 1 หนวยงาน จํานวนผูดูงาน 
23 คน และหนวยงานตางประเทศ 6 หนวยงาน จํานวนผูดูงาน 52 คน  
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ตาราง การตอนรับการเย่ียมชม และดูงานจากหนวยงานภายนอก ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ลําดับ การตอนรับการเย่ียมชมและดูงาน วัน เดือน ป จํานวน (คน) 

หนวยงานภายในประเทศ   

1. คณาจารยและนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
มาศึกษาดูงานเรื่อง “ความรูเก่ียวกับงานวิจัยและวิธีเก็บขอมูล
ในหัวขอ สุขภาพ อนามัย การยายถิ่น” 

11 
พฤษภาคม 

2553 

23 

หนวยงานตางประเทศ   
1. ผูบริหารและเจาหนาท่ี จาก Department of Civil Registration 

and Census, Ministry of Home and Cultural Affairs จาก
ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน  มาศึกษาดูงาน เรื่อง “ Civil 
Registration and Service delivery, Thailand”  

16 - 24 
พฤศจิกายน 

2552 

30 

2. ผูบริหารและนักวิชาการ จาก Hanoi Medical University  
ประเทศเวียดนาม มาศึกษาดูงานโครงการกาญจนบุร ีและ
เย่ียมชมศูนยปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุร ีเพื่อศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานและประสบการณดานการ
วิจัยเฝาระวังทางประชากร 

14 - 15 
ธันวาคม 
2552 

10 

3. คณะเจาหนาท่ีจาก Ministry of Health and Population 
ประเทศ Nepal มาศึกษาดูงานเรื่อง “The Successful 
Management of Reproductive Health and Family Planning 
Programs” 

24 - 26 
ธันวาคม 
2552 

2 

4. คณะผูบริหารและนักวิจัยจาก China Population and 
Development Research Center, Beijng ประเทศจีน     มา
ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการ
บริหารงานวิจัย และปรึกษาหารือดานความรวมมือระหวาง
หนวยงานทางดานงานวิจัยและการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

8 มกราคม 
2553 

6 

5. Dr.Lutchmie  Narine , Chair, Department of Health and 
Wellness และ  Dr.Ambika Krishnakumar, Chair, Department 
of Child and Family Studies, The College of Human Ecology 
(CoHE; Syracuse University, U.S.A) มาศึกษาดูงานและ
ประชุมปรึกษาหารือในแนวทางความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันฯ  

2 - 3 สิงหาคม 
2553 

 

2 

6. Mr.Minoru Makishima, Vice President และ Dr.Yasushi Ueki, 
Research Fellow, Institute of Development Economices-
JETRO, Bangkok Office  มาศึกษาดูงานและประชุม
ปรึกษาหารือในแนวทางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ  

16 สิงหาคม 
2553 

2 

 ยอดรวม การตอนรับการเย่ียมชมและดูงานจากหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ 
จํานวน  7 ครั้ง มีผูรับบริการรวมท้ังสิ้น 75 คน 
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6. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติ รวมกับหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน หรือเครือขายความรวมมือ ในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และประเด็นเรงดวน
ทางสังคม   

ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถาบันฯ แตละครั้งพบวา มีผูสนใจเขารวม
อยางดียิ่ง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมสัมมนา ซึ่งมาจากหนวยงานที่
แตกตางหลากหลายกันออกไป ทําใหเกิดการพัฒนาแนวความคิดในประเด็นทางวิชาการตางๆ 
มากข้ึน ในปงบประมาณ 2553 สถาบันฯ มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จํานวน 28 ครั้ง 
ผูรับบริการ 3,025 คน ระดับชาติ จํานวน 23 ครั้ง ผูรับบริการ 2,260 คน และระดับนานาชาติ 
จํานวน 5 ครั้ง ผูรับบริการ 765 คน  

 
ตาราง  การจัดประชุมสัมนาระดับชาติและนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2553  

(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 
 

ลําดับ การประชุมสัมมนา วัน เดือน ป จํานวน (คน) 
6.1  การประชุมสัมมนาระดับชาต ิ   

1. การประชุม “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
อยางยั่งยืน” 

5 - 6 ตุลาคม 
2552 

126 

2. การประชุม “ประชากรศาสตรแหงชาติ 2552” 19 - 20 
พฤศจิกายน 

2552 

217 

3. การประชุม “ถอดบทเรียนการทํางานและสรางองคความรู  
ของเครือขายทันตกรรม บุคลากรไทย” 

19 - 20 
พฤศจิกายน 

2552 

126 

4. การประชุม “เพื่อคืนขอมูลการวิจัยแกชุมชนอําเภอ     
เนินขาม-หันคา จังหวัดชัยนาท” 

29 พฤศจิกายน 
2552 

126 

5. การประชุม “นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 

1 - 2 ธันวาคม 
2552 

50 

6. การประชุม “เครือขายสุขภาพระดับทองถิ่น รวมกับ 
สถาบันวิชาการชาวนา และเครือขายเกษตรกรรมที่    
เอื้อตอสุขภาพ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ” 

19 - 20 
ธันวาคม 2552 

250 

7. การประชุม “แลกเปล่ียนเรียนรู การนําเสนอผลการ
ทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพของกลุมสํานักวิชาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”  

11 - 12 
มกราคม 2553 

45 

8. การประชุม “ถอดบทเรียน และวางแผนการพัฒนา
สุขภาพแนวใหมของเครือขายชุมชนสงเสริมทันตสุขภาพ” 

17 - 19 
มกราคม 2553 

65 
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ลําดับ การประชุมสัมมนา วัน เดือน ป จํานวน (คน) 
9. การประชุม “นําเสนอผลการวิเคราะหการขับเคล่ือน-

ผลการทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพและสัมภาษณ
คณบด-ีทีมงานของคณะและสถาบันดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 

27 - 28 
มกราคม 2553 

45 

10. การประชุม “การพัฒนาศักยภาพ...เครือขายพัฒนา 
สุขภาพชุมชนจังหวัดมุกดาหาร”  เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงอยางฉับพลันของกระแสโลก 

2 - 5 
กุมภาพันธ 

2553 

58 

11. การประชุม “แลกเปล่ียนการเรียนรู ผลการทํางานดาน
การสรางเสริมสุขภาพ ของคณะ-สถาบันดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา”  

8 - 10 
กุมภาพันธ 

2553 

44 

12. การประชุม “ นําเสนอผลการวิเคราะหการขับเคล่ือน  
ผลการทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพและสัมภาษณ
คณบด-ีทีมงานของคณะและสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

21 - 23 
กุมภาพันธ 

2553 

50 

13. การประชุม “ระดมสมองผลการนําเครื่องมือ “คต.สสส.”  
ไปใชในพื้นที ่นํารอง 2  จังหวัด (กาญจนบุรี และชลบุรี)  
ครั้งที่ 3 ของโครงการ DDIU” 

23 เมษายน 
2553 

19 

14. การประชุม “แบงปนประสบการณและเชื่อมโยงพลังการ
เรียนรู ระหวางกลุมบุคลากรดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน การสรางเสริมสุขภาพ” 

3 - 5 
พฤษภาคม 

2553 

51 

15. การประชุม “แลกเปล่ียนเรียนรู ผลการทํางานดานการ
สรางเสริมสุขภาพของคณะ-สถาบันดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี 

1 - 2 มิถุนายน 
2553 

50 

16. การประชุม “เสริมพลังชุมชน ต.ทุงมน อ.ปราสาท      
เพื่อแกไขปญหาการดื่มสุรา”  

11 - 13 
มิถุนายน 2553 

66 

17. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ประชากรและ
สังคม 2553” เรื่อง ณคาผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย 

1 กรกฎาคม 
2553 

530 

18. การประชุม “นําเสนอและระดมสมองเรื่อง แนวคิดและ
รูปแบบโรงพยาบาลแนวใหมในโรงเรียนแพทยและระบบ
การแพทยอีสาน” 

7 - 8 กรกฎาคม 
2553 

60 

19. การประชุม “ติดตามและประเมินผล  มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ” 

12 - 13 
กรกฎาคม 2553 

50 

20. การประชุม “ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยรังสิต” 28 - 29 
กรกฎาคม 2553 

50 
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ลําดับ การประชุมสัมมนา วัน เดือน ป จํานวน (คน) 
21 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “จินตนาการใหมทางสังคมวิทยา

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางสังคมชนิดใหม” 
2 สิงหาคม 

2553 
60 

22. การประชุม “เวทีวิชาการเครือขายนักวิจัยชาวนา ประจําป 
2553” 

13 - 14 
สิงหาคม 
2553 

100 

23.. การประชุมปฏิบัติการ “โครงการวิจัยเพื่อวางรากฐานองค
ความรูสูการขับเคล่ือนนโยบายสุขภาวะทางเพศ” 

21 สิงหาคม 
2553 

22 

 รวม จัดประชุมสัมมนาระดับชาต ิจํานวน 23 คร้ัง ผูรับบริการ จํานวน 2,260 คน 

6.2  การประชุมสัมมนาระดับนานาชาต ิ   

1. การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลประจําป 2553 
(Prince Mahidol Award Conference 2010: Global Health 
Information Forum) (สถาบันฯ เปนคณะทํางานรวมในการจัด
ประชุม) 

26 – 30 
มกราคม 
2553 

531 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Investigators Workshop 
on “Data Analysis for the Projects on Improving Access to 
Sexual and Reproductive Health Information for Young 
Migrants’   

9 - 11 
มิถุนายน 
2553 

14 

3. การสัมมนา RGJ Seminar Series LXXIII “Population and 
Social Sciences Research 2010 

5 สิงหาคม 
2553 

67 

4. การประชุมวิชาการ 4th  International Conference on 
Reproductive Health and Social Sciences Research 

6 สิงหาคม 
2553 

103 

5. การประชุมวิชาการ Consultative Meeting on Migration and 
Health Policy 

6 – 7 
กันยายน 
2553 

50 

 รวม การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ จํานวน 5 คร้ัง ผูรับบริการ จํานวนรวม 765 คน 

 รวมท้ังระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 28 ครั้ง ผูรับบริการรวม 3,025 คน 

 
7. การเขารวมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7.1  การเขาประชุมสัมมนาในประเทศ 
ในการเขารวมประชุมสัมมนาในประเทศ ทั้งบุคลากรฝายวิชาการและ

ฝายสนับสนุนในสถาบันฯ มีการเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรมจํานวนทั้งสิ้น 479 ครั้ง และ
แบงเปนบุคลากรสายวิชาการ 249 ครั้ง บุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 230 ครั้ง 
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7.2 การเขาประชุมสัมมนาตางประเทศ (16 ครั้ง) 
 

ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป สถานท่ี 
1. ผศ.ดร.รศรินทร  เกรย ในฐานะเปน Facilitator ในหัวขอ

เรื่อง Experimental design, 
Quasi experimental design and 
Dissimination of OR results ใน
การประชุมเรื่อง Operation 
Research on Reproductive 
Health ระหวางวันที ่23 - 28 
พฤศจิกายน 2552  

กรุงนิวเดลฮี 
สาธารณรัฐอินเดีย 

2. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย Telling Stories: Why Narrative 
Matters in Public Engagement 
with Science ระหวางวันที่ 7 - 
10 ธันวาคม 2552  

เมือง Bangalor 
สาธารณรัฐอินเดีย 

3. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย ในฐานะเปน Facilitator หัวขอ      
1) Fertility, Family Planning 

& Reproductive Health 
Behavior/ Outcomes               

2) Adolescent Sexual & 
Reproductive Health  ใน
การประชุมเรื่อง The 
Science Reproductive 
Health ระหวางวันที ่14 - 
16 ธันวาคม 2552  

สาธารณรัฐกานา 

4. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ Gender, Reproductive and 
Sexual Health and Fertility 
วันที่ 4 - 15 มกราคม 2553 

เมืองอัมเสตอรดัม 
ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด 

5. รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม 
นางสาวจงจิตต ฤทธิรงค 

ในฐานะเปนกรรมการ ในการ
ประชุมเรื่อง The Second 
INDEPTH Network Share -
workshop ระหวางวันที่ 27 - 
29 มกราคม 2553 

สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต 

6. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย ในฐานะเปนนักวิจัยรวม
โครงการจากประเทศไทย  ใน
การประชุมเรื่อง  “Valuing the 
Social Cost of Migration: An 
Exploratory Study of Four 
Countries”  ระหวางวันที่ 21 - 
22 กุมภาพันธ 2553 

ฟลิปปนส 
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ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป สถานท่ี 
7. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง การประชุมเรื่อง “The Global 

Consultation on Migrant 
Health”  ระหวางวันที่ 3 - 5 
มีนาคม 2553 

กรุงมาดริด 
ราชอาณาจักร
สเปน 

8. รศ.ดร.สุรียพร  พันพึ่ง 
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 

การประชุมเรื่อง “Consortium 
for Global Health, Research 
and Training Collaborative 
Curriculum and Publication 
Workshop” ระหวางวันที่ 22 - 
23 มีนาคม  2553 

เมืองแคนดี 
สาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา 

9. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย การประชุมวิชาการ “Mobility 
Patterns of Cambodians and 
Other Nationals in Southeast 
Asia Region”  ในหัวขอเรื่อง  
“Remittance Sending, 
Constraints and Remittance 
Benefit among Migrants from 
Cambodia, Lao PDR and 
Myanmar” ระหวางวันที่ 5 - 7 
พฤษภาคม 2553 

ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

10. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ ประชุมเชิงปฎิบัติการ 
“INDEPTH Analysis of 
Mortality Level, Patterns and 
Trend Workshop” ระหวางวันที่ 
21 - 25 มิถุนายน 2553 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
กานา 

11. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย การประชุม “Meeting of WHO 
Collaborating Center in 
MPS/RHR Ares, WHO/SEARO,  
New Delhi, 6 - 7 July 2010”  
ระหวางวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 
2553 

สาธารณรัฐอินเดีย 

12. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

การประชุม “Transnational 
Migration in SE Asia and the 
Health of Children Left Behind 
ระหวางวันที่ 27 - 30 
กรกฎาคม 2553 

สาธารณรัฐสิงคโปร 
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ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป สถานท่ี 
13. นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย ประชุมในฐานะคณะเลขานุการ

และผูประสานการจัดประชุม 
“The 20th IUHPE WORLD 
Conference on Health 
Promotion” ระหวางวันที่ 15 - 
17 กรกฎาคม 2553 

สมาพันธรัฐสวิส 

14. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาต ิจํารัสฤทธิรงค ประชุมในฐานะเปนกรรมการ 
“Meeting of the Specialist 
Panel for Social Science and 
Operations Research on 
Sexual and Reproductive 
Health, WHO”  ระหวางวันที่ 
23 - 25  มิถุนายน 2553 

สมาพันธรัฐสวิส 

15. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาต ิจํารัสฤทธิรงค 

การประชุม “The second 
International Conference of  
Sun Yat-sen Center for 
Migrant Health Policy”  
ระหวางวันที่  28 - 29  
กันยายน 2553 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

16. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
 

การประชุม “Valuing the 
Social Costs of Migration: An 
Exploratory Study in Four 
Countries” ระหวางวันที่ 29 - 
30  กันยายน 2553 

อินโดนีเซีย 

 
 

7.3 การนําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
1) การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2552 ณ โรงแรม

เดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2552 โดยมีผูเขารวมประชุม 200 คน 
และคณาจารยสถาบันฯ เขารวมประชุมและเสนอผลงานวิจัยดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ รายช่ืออาจารย นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 
1. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร สํามะโนประชากรไทย 2553 
2. รศ.ดร.โยธิน  แสวงด ี การเจ็บปวยและการตาย: สถานการณและการดูแล 
3. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล อนามัยเจริญพันธุ 
4. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา ผูสูงอายุ:ความมั่นคงและการพัฒนา 
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2) ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ประชากรและสังคม 2553" ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยมีผูเขารวมประชุม 700 คน และ
คณาจารยจากสถาบันฯ เขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ รายช่ืออาจารย นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 
1. รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา คุณคาดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุไทย 
2. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย คุณคาผูสูงอายุ : ภาพสะทอนมุมมองจากคนสองวัย 
3. อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร ผูสูงอายุไทย :ภาระและสถานการณทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

 
7.4 การนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ (จํานวน 15 ครั้ง 17 เรื่อง) 
 

ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป/
สถานท่ี 

นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 

1. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง  
ผศ.ดร.อารี จําปากลาย  
อ.มาลี สันภูวรรณ 

การประชุม "The 9th INDEPTH 
Network Annual General & 
Scientific Meeting" ระหวาง
วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2552 
สาธารณรัฐอินเดีย 

Poverty, Health and 
Demographic Dynamics-
Evidence from South-South 
Collaborations 

2. ผศ.ดร.สุชาดา  ทวีสิทธิ ์ การประชุมเรื่อง Religion 
Activison and Women's 
Development in Southeast 
Asia: Highlighting 
Inpediments Exploring 
Opportunities ระหวางวั้นที่ 19 
- 20 พฤศจิกายน 2552 
สาธารณรัฐสิงคโปร 

Women, Education and 
Social Change 

3. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา การประชุม Sexual Health 
Meeting วันที่ 25 - 26 
มกราคม 2553 กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส 

Intentiatives for RH in SEARO 

4. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“International Conference on 
the Impact of the Global 
Financial Crisis” ระหวางวันที่ 
4 - 5 กุมภาพันธ 2553 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

The Global Financial Crisis: 
Impact on the Internal 
Migration in Thailand 
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ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป/
สถานท่ี 

นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 

5. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศม ี การประชุม “The 6th 
Congress of Asian Society for 
Pediatric Research” ระหวาง
วันที่14 -19 เมษายน  2553 
เมือง ไทเป สาธารณรัฐไตหวัน 

Smoking Behavior Among 
Adolescent in Thailand and  
Malaysia: Results From 
International Tobacco Control 
Policy-South East Asia 
(ITC_SEA) Surveys 

6. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
 
 
 
 

เสนอผลงานวิจัยประเภท
โปสเตอรการประชุม 
“Population Associations of 
America” ระหวางวันที่ 15 - 
17 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ 
เมือง Dallas/Texas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเขียน
บทความวิชาการระหวางวันที่ 
17 - 24 เมษายน พ.ศ. 
2553 ณ  University of North 
Carolina at Chapel Hill, USA. 

เสนอผลงานวิจัยประเภท
โปสเตอร ในหัวขอเรื่อง  
“Exposure to Mother’s 
Violent Experience and 
Intimate Partner Violence” 
และเขียนบทความวิชาการ
หัวขอ “Transition to 
adulthood in KDSS” 

7. น.ส.จงจิตต ฤทธิรงค การประชุม “Population 
Association of America” 
ระหวางวันที่ 14 - 17 
เมษายน พ.ศ. 2553 เมือง 
Dallas, Taxas สหรัฐอเมริกา 

นําเสนอผลงานวิจัยประเภท
โปสเตอรหัวขอเรื่อง  
“Inequality of Healthcare 
Service Accessibility among 
the Elderly in Kanchaburi 
Province, Thailand: The 
Investigation of Geographical 
Factors” 

8. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา การประชุมประจําปของ
โครงการ เรื่อง “Development 
and Proof of Efficacy of a 
Lethal Ovitrap for Dengue 
Prevention” ระหวางวันที่ 12 
- 16 เมษายน 2553 ณ เมือง 
Iquitos สาธารณรัฐเปร ู

Qualitative Data analysis of 
Dengue Prevention programe 
in Thailand 
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ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป/สถานท่ี นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 

9. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา การประชุมคณะทํางาน INDEPTH 
Tuberculosis Working Group 
Meeting ระหวางวันที่ 8 - 9 
เมษายน 2553 ณ เมือง  Kisumu 
สาธารณรัฐเคนยา 

Evaluation of Tuberculosis in 
the HDSS context 

10. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง  
 

การประชุม  “The 
INDEPTH/SAGE capacity building 
workshop ที ่the Harvard Center 
for Population and Development 
Studies” ระหวางวันที่ 18 - 22 
เมษายน 2553 Boston 
สหรัฐอเมริกา 

Mental Health Among Elderly 
Left behind in KDSS 

11. อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง การประชุม World Bank and IPS 
Conference on “Cross-Border 
Labor Mobility and Development 
in the East Asian and Pacific 
Region”  ระหวางวันที่ 1 - 2 
มิถุนายน 2553 สิงคโปร 

A Cost-Benefit Analysis of 
the Migration Status of 
Migrants 

12. อ.มาลี สันภูวรรณ การประชุม “2010 IAFFE Annual 
Conference”  ระหวางวันที่ 21 - 
24 กรกฎาคม 2553 สาธารณรัฐ
อารเจนตินา 

นําเสนอผลการวิจัย ประเภท
ปากเปลา เรื่อง  “Household 
headship, gender, marital 
status and homeownership: 
Thailand, 1988-2004” 

13. รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศม ี การประชุม  “The 11th 
International Congress of 
Behavioral Medicine”   ระหวาง
วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2553 
สหรัฐอเมริกา 

เสนอผลการวิจัยเรื่อง  
1) Paper presentation: 

“Pattern of Cigarette 
Smoking Among Thai 
Adolescents: A 
Longitudinal Study from 
International Tobacco 
Control Policy-Thailand” 

2) Poster presentation:  
“Smoking Behavior 
Among Adolescents in 
Thailand and Malaysia: 
Findings from 
International Tobacco 
Control Policy-Southeast 
Asia Surveys” 
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ลําดับ รายช่ือ การประชุม/วัน เดือน ป/สถานท่ี นําเสนอผลงานวิจัยเร่ือง 
14. รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษ ี การประชุม “EGERPA 2010 

Conference: Seniors in the 21st 
Century - Physical Activity a Tool 
for Health, Fitness and Social 
Integration” ระหวางวันที่ 21 
กันยายน - 29 กันยายน 2553 
สาธารณรัฐเชค (Czech Republic) 

Benefit of Exercise for the 
Elderly from A Health 
Promotion Programme in 
Rural Thailand 

15. รศ.ดร.โยธิน แสวงด ี การประชุม “3rd International 
Congress of Environmental 
Research” ระหวางวันที่ 16 - 18 
กันยายน 2553 มอริเชียส 
(Mauritius) 

Open Forest Policy, Urban 
Growth, and Role of 
Machinery on Land Use 
Expansion in Nang Rong, 
Thailand 

 
8.  การจัดเวทีเสวนาวิชาการ  “ใตชายคาประชากร”   

สถาบันฯ ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรูความเขาใจและความกาวหนา
ดานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตรใหมีความเขมขนและเต็มไปดวย
บรรยากาศการแลกเปล่ียนทัศนะตอกันอยางกวางขวาง สรางสรรค และเปนกันเอง สถาบันฯ จึงมี
การจัดเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกระตุนและสนับสนุนใหเกิด
การคิด การศึกษา การแสดงออกในทางวิชาการ ตลอดจนการสรางประเพณีแหงการแลกเปล่ียน
ในทางวิชาการ อยางจริงจังและจริงใจอันเปนประโยชนตอสังคมและประชากรโดยรวมในหมู
นักวิชาการ คณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ปงบประมาณ 2553 มีการจัดเสวนา 48 ครั้ง 
จํานวนผูรับบริการประมาณ 960 คน 

 
ตาราง  การจัดเวทีเสวนาวิชาการ  “ใตชายคาประชากร” 
 

ลําดับ 
(ครั้งท่ี) 

วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

1. 
(648) 

14 ตุลาคม 2552 คณะผูเขารวมประชุม The 26th IUSSP 
International Population Conference 

มาราเกซ “เมืองสีแดง” 

2. 
(649) 

21 October 2552 Mr.Niphon Darawuttimaprakorn Living Arrangements and 
Elderly Depression: 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System (DSS), 
Thailand 
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ลําดับ 
(คร้ังท่ี) 

วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

3. 
(650) 

4 November 2552 Ms.Parichart Chantcharas  Growing up with HIV/AIDS in 
Thailand: Life experiences and 
well-being among 
adolescences living with 
HIV/AIDS 

4. 
(651) 

11 พฤศจิกายน 2552 น.ส.อภิญญพัทร กุสิยารังสิทธิ ์ แผนประชาสัมพันธเพื่อนํา IPSR 
สูความเปนเลิศทางวิชาการ 

5. 
(652) 

18 November 2552 1. Emeritus Prof. Dr.Aphichat 
Chamratrithirong  

2. Dr.Kerry Richter 

Factors Affecting Quality of Life 
among PLHA in the Positive 
Partnership Program 

6. 
(653) 

25 November 2552 Mr.Khun Sithon Effect of Rural Development on 
Rural-Out Migration for 
Employment in Thailand 

7. 
(654) 

9 ธันวาคม 2552 1. ศ.ดร.อภิชาต ิจํารัสฤทธิรงค 
2. รศ.ดร.วาทินี  บุญชะลักษี  
3. น.ส.ระจิตตา ณ พัทลุง  
4. น.ส.กัญญา อภิพรชัยสกุล  
5. นางปทมา แยมเพกา 

การวิจัยประเมินผลโครงการ
สงเสริมการปองกันเอดสใน
แรงงานขามชาติในประเทศไทย 
หรือโครงการฟามิตร 

8. 
(655) 

16 December 2552 Ms.Kamolthip Vijitsunthornkul The Changes of Premature 
Mortality in Thailand between 
1997 and 2007 

9. 
(656) 

23 December 2552 LTC Amornrat Bunnag Population changes in relation 
to politic, socioeconomic, and 
cultural transformation from the 
beginning of Bangkok period to 
1960 

10. 
(657) 

30 December 2552 Dr.Siri Gamage Senior Lecturer, 
Contextual Studies & Education 
School of Education Faculty of  the 
Professions University of New 
England, Australia  Member, 
Australian Migration Research 
Network 

Cultural Globalisation: 
Reflections on Global-Local 
and Homogenisation Debates. 
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ลําดับ 
(คร้ังท่ี) 

วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

11. 
(658) 

6 มกราคม 
2553 

1. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง  
2. ผศ.ดร.อารี  จําปากลาย  
3. อ.ดร.มาลี สันภูวรรณ  
4. น.ส.เอรดา ยาวิลาศ  
5. นายนิพนธ ดาราวุฒิมาประกรณ  
6. น.ส.วิภาพร จารุเรืองไพศาล 

Memorable India 

12. 
(659) 

13 มกราคม 
2553 

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

เมื่อพอแมไปทํางานตางประเทศ แลว
ลูกๆ มีสุขภาพ (กายและใจ) เปน
อยางไร? 

13. 
(660) 

20 January 
2553 

Ms.Anlaya Smuseneeto Economic security of elderly in 
2007 

14. 
(661) 

21 January 
2553 

Ms.Chunjira Wichai Challenges of Pulmonary TB 
Treatment among Myanmar 
Migrants in Border Areas of 
Chiangrai Province, Thailand 

15. 
(662) 

27 January 
2553 

1. Mr.Ramesh Adhikari  
2. Ms.Mary Rose Geraldine A. 

Sarausad 
3. Ms.Thitima Jongrachen 
4. Ms.Sumana Leelavanichkul 

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

16. 
(663) 

3 Febuary 
2553 

Mrs.Fariha Haseen Neighborhood characteristics effect 
on mental health in older parents 
with migrated children in 
Kanchanaburi, Thailand 

17. 
(664) 

10 Febuary 
2553 

Prof. Dr.John Knodel, University of 
Michigan 

AIDS and older persons in the era 
of ART:  Evidence from Thailand 

18. 
(665) 

17 Febuary 
2553 

Assoc. Prof. Dr.Amara 
Soonthorndhada 

WHO 5 Year Plan on Global Sexual 
Health Research  

19. 
(666) 

24 Febuary 
2553 

Mr.Klaikong Viadhayakarn, 
ChangeFusion and ICT Program, 
Thai Health Promotion  Foundation  

GeoChat: Disease surveillance 
system through SMS for MBDS 
cross-border sites 

20. 
(667) 

10 March 
2553 

Mr.Piyawat Katewongsa Population Dynamics and Agrarian 
Land use Strategies: The case 
study of Nang Rong, Thailand 
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ลําดับ 
(คร้ังท่ี) 

วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

21. 
(668) 

17 March 
2553 

1. Asst. Prof. Dr.Aree Jampaklay  
2. Prof. Dr.Bencha 

Yoddumnern-Attig 
3. Ms.Fariha Haseen 
4. Mr.Aziz Prasithhima 

Exposure to Mother’s Violent 
Experience and Intimate Partner 
Violence in the Thai Context 

22. 
(669) 

24 March 
2553 

Ms.Rungthong Kramanon Quality of life of Thai elderly: 
Objective and Subjective dimensions 

23. 
(670) 

31 March 
2553 

1. Assoc. Prof. Dr.Amara 
Soonthorndhada  

2. Assoc. Prof. Dr.Sureeporn 
Punpuing 

Consortium for Global Health, 
Research and Training Collaborarative 
Curriculum and Publication Workshop 

24. 
(671) 

7 Apirl 2553 Prof. Dr.Pramote Prasartkul and 
team  

Thailandometers 

25. 
(672) 

21 เมษายน 
2553 

น.ส.ศุทธิดา ชวนวัน  ประสบการณในตางแดน ณ เมืองซีแอด
เทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

26. 
(673) 

28 Apirl 
2553 

Assoc. Prof. Dr.Amara 
Soonthorndhada   

Sweet Peru  

27. 
(674) 

12 May 
2553 

Dr.Karl J. Neeser, Ph.D., Visiting 
Professor at School of Sports 
Science and College of Public 
Health Science, Chulalongkorn 
University  

The Alzheimer Disaster – How to 
Avoid and Reverse the Disease 

28. 
(675) 

19 May 
2553 

Prof. Ron Borland, Distinguished 
Fellow in Cancer Prevention, 
Cancer Council Victoria, Australia  

The International Tobacco Control 
Policy Evaluation Project (ITC Project) 

29. 
(676) 

26 พฤษภาคม 
2553 

ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ มีความไมเทาเทียมกันของภาวะเจริญ
พันธุระหวางสตรีพุทธและมุสลิมไทย
มากนอยเพียงใด? 

30. 
(677) 

9 June 2553 Lect. Dr.Charamporn Holumyong  A cost-benefit analysis of the 
migration status of migrants 

31. 
(678) 

16 มิถุนายน 
2553 

1. ผศ.ดร.อารี จําปากลาย 
2. ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย 
3. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ  
4. นายนิพัทธ พนภัย 

โครงการ CLAIM  
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ลําดับ 
(คร้ังท่ี) 

วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

32. 
(679) 

23 June 
2553 

Ms.Kanishka Kogar, internship 
student from the University of 
Taxas at Austin, USA  

What it means to be a longhorn  

33. 
(680) 

30 June 
2553 

Dr.Bhakta Gubhaju, Adjunct 
Associate Professor, College of 
Arts and Social Sciences,  
Australian National University, 
Canberra, Australia 

Demographic Transition in the Asian 
and Pacific Region: Window of 
Opportunities and Challenges for Ageing 
Population 

34. 
(681) 

8 July 2553 Mr.Khun Sithon Impact of Rural Development Programs 
on Rural Out-Migration for Employment 
in Thailand Multilevel Analysis  

35. 
(682) 

9 July 2553 Ms.Dusita Phuengsamran Migration and sexual initiation among 
young adults from rural Kanchanaburi, 
Thailand 

36. 
(683) 

14 กรกฎาคม 
2553 

น.ส.ศุทธิดา  ชวนวัน เราจะสามารถคาดประมาณจํานวน
ผูสูงอายุและคนรอยปในประเทศไทยได
อยางไร 

37. 
(684) 

21 July 2553 Lect. Dr.Chalermpol Chamchan  The Elderly Poverty: An analysis on 
household co-residence factor 
(preliminary findings) 

38. 
(685) 

28 July 2553 Dr.Kerry Richter Creating a National M&E Plan for HIV 
Prevention: Thailand’s Plan for Most‐At 
Risk Populations 

39. 
(686) 

11 สิงหาคม 
2553 

รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต  
และคณะ    

โครงการดึงดูดบัณฑิตผูมีศักยภาพสูงเขาสู
ระบบราชการ 

40. 
(687) 

18 August 
2553 

Ms.Nucharee Srivirojana Hints from life experiences at Johns 
Hopkins 

41. 
(688) 

1 September 
2553 

Dr.Simon Baker  The Impact that Cyclone Nargis is Still 
Having on the Lives of People in 
Myanmar 

42. 
(689) 

8 September 
2553 

Mr.Ramesh Adhikari  Impact of migration on health of 
migrant, children left behind and carer 
of the children  

  



 รายงานประจําป 2553 หน
า  

97
 

 
ลําดับ 

(คร้ังท่ี) 
วัน เดือน ป วิทยากรบรรยาย เร่ือง 

43. 
(690) 

14 
September 
2553 

Prof.Kenn Ariga, Institute of 
Economic Research, Kyoto 
University, Thailand 
Development  
Research Institute 

School to Work Transitions in Japan and 
China 

44. 
(691) 

15 
September 
2553 

Prof.Gil S. Epstein, Department 
of Economics, Chairman of the 
Master Committee of the 
University Bar-Ilan University, 
Israel  

Migration, Remittances, and Child Labor 
Theory and Empirical 

45. 
(692) 

16 
September 
2553 

Mrs.Fariha Haseen Contextual effect on mental health of 
elderly people in KDSS, Thailand: 
Preliminary results 

46. 
(693) 

22 
September 
2553 

1. Dr.Wanippol Mahaarcha  
2. Mr.Nibhon 

Darawutthimaprakorn 

Experiences from Workshop “East Asia 
Young Researchers Network for Clinical 
Trial of AIDS  Vaccines” at Faculty of 
Medicines, Hokkaido University, Japan  

47. 
(694) 

29 กันยายน 
2553 

ศ.นพ.สุพร เกิดสวาง  การดูแลผูปวยในระยะสุดทาย  

48. 
(695) 

29 
September 
2553 

Ms.Anlaya Smuseneeto  Economic Security Index among Thai 
Elderly in 2002 and 2007: Changes 
and Determinants  

 รวมจํานวนการจัดเวทีเสวนาวิชาการ  ใตชายคาประชากร  ท้ังหมด  48 คร้ัง 

 
9. การจัดนิทรรศการดานประชากรและสังคม ในปงบประมาณ 2553 มีการ

จัดนิทรรศการ 4 ครั้ง ผูรับบริการรวม 800 คน รายละเอียดดังนี้ 
9.1 นิทรรศการงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (จํานวน 200 คน) 

วันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
9.2 นิทรรศการคุณคาผูสูงอายุในสายตาสังคมไทย (The Second Annual 

International Research Conference on Social Sciences and Humanities) (จํานวน 300 คน) 
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 

9.3 นิทรรศการเวทีจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพในหัวขอ “แนวทางการ
พัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” (จํานวน 100 คน) วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ 
อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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9.4 นิทรรศการ “วันแม-มหิดล” (จํานวน 200 คน) วันที่ 27 สิงหาคม 
2553 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

10.  การแผยแพรความรูดานประชากรและสังคมทางสื่อมวลชนและทางเว็บไซต
สถาบันฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ลําดับ ผลงานท่ีไดรับการเผยแพร สื่อ วัน เดือน ป ผูใหขาวสาร 
1. หญิงอายุยืนกวาชาย มติชน 8 ตุลาคม 2552 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ชายนิสัยหวยซวยแลว “หญิงยุค
ใหม” “โสดก็ได” ไมกลัว!! 

เดลินิวส 10 ตุลาคม 
2552 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 

3. วันนี้ในอดีต บางกอกทูเดย 2 พฤศจิกายน 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ฝงขวาเจาพระยา: นครปตตาน ี
มุกเกาเอามาเลาใหมของบิ๊กจิ๋ว 

ASTV ผูจัดการ
รายวัน 

4 พฤศจิกายน 
2552 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
น.ส.กุลภา วจนสาระ 
น.ส.ปาณฉัตร ทิพยสุข 

5. ถอย...กฎหมายใหม ความหวัง 
“ผูหญิง” ไมถูกละเมิด 

มติชน 10 พฤศจิกายน 
2552 

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์

6. คนไทยสุขภาพจิตดีข้ึน ผูสูงอายุ
สุขใจเพิ่มจากเบี้ยยังชีพ 

มติชน 15 พฤศจิกายน 
2552 

ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 

7. แยกประชาชื่น: สุขภาพจิตคน 
กทม. 

ขาวสด 16 พฤศจิกายน 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. พิเคราะหเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจ
กับสุขภาพจิต 

โพสตทูเดย 16 พฤศจิกายน 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

9. วิกฤติคนไทย "เสี่ยง"เครียด   
จัด..!! การเมืองแรง เศรษฐกิจ
ตกตํ่าสงผลตอวิถีชีวิต 

แนวหนา 20 พฤศจิกายน 
2552 

ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 

10. ผลสํารวจพบคนกทม.จิตตก
จากการสํารวจประชาชน     
ท่ัวประเทศ 

พิมพไทย 24 พฤศจิกายน 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. เด็ก 8 เดือนไมเวนถูกละเมิด
ทางเพศ 

โลกวันนี ้ 25 พฤศจิกายน 
2552 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

12. เด็ก-หญิง แชมปเหย่ือทางเพศ มติชน 25 พฤศจิกายน 
2552 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

13. เผยเด็กและหญิงไทยถูกทํา  
รายเพิ่ม รณรงคสังคมยุติทารุณ
กรรมทางเพศ 

ไทยโพสต 26 พฤศจิกายน 
2552 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
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14. เพศสังคมไทยเผชิญปญหา ไทยโพสต 3 ธันวาคม 

2552 
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. ทวนชัย ลมูลสวาง อดีตหน.
ผูตรวจราชการก.ทองเท่ียวฯ 

สยามกีฬา 12 ธันวาคม 
2552 

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี 

16. อึด ฮึด สู พลังสุขภาพจิตสู
ความสําเร็จ 

บางกอกทูเดย 23 ธันวาคม 
2552 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. 7 วันอันตรายตาย 91 รวม"
เคานตดาวน"คึก 

ขาวสด 1 มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. 7 วันปลอดภัย ตายแลว 91ศพ ขาวสด 2 มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

19. ดูแลจิต....สูโรคราย ประชาชาติ
ธุรกิจ 

4 - 6 มกราคม 
2553 

รศ.ดร.กุศล  สุนทรธาดา 

20. กระจกเงา บานเมือง 10 มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. เปน...อยู...คือ: ชี"้สุขภาพจิตดี"
ฝาวิกฤติปญหาสังคม 

สยามรัฐ 11 มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. คอลัมนท่ี13: 100 ป 
สํามะโนไทย 

ขาวสด 13 มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. จับอาการมาตรฐาน TQF 
อนาคตอุดมศึกษาไทยใน
กระแสโลก 

ประชาชาติ
ธุรกิจ 

21 มกราคม 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

24. หญิงเอเชียเกือบครึ่งรับไดผัวตี
ไทยเมินจัดระบบไรขอมูล      
ทําราย 

ASTV ผูจัดการ
รายวัน 

29 มกราคม 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

25. สังคม-วัฒนธรรม รัดรึงปกปด
ความรุนแรงในครอบครัว 

โพสตทูเดย 30 มกราคม 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

26. กระจกเงา บานเมือง 31 มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

27. หมายเหตุประชาชน: 
วัฒนธรรมและกฎหมายปจจัย
ลิดรอน "สุขภาวะหญิงเอเชีย” 

เดลินิวส 4 กุมภาพันธ 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

28. หญิงเมืองกรุงแชมปข้ึนคาน โลกวันนี ้ 12 กุมภาพันธ 
2553 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 

29. ชี้ครอบครัวไทยติดดริงก-    
เลนหวย-ม่ัวพนัน 

ไทยรัฐ 12 กุมภาพันธ 
2553 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
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30. ครอบครัวไทย 25%ปลอด

อบายมุข คนเมืองนิยมโสด-
ยอดผูชราพรวด 

มติชน 13 กุมภาพันธ 
2553 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 

31. เปดบานสถิติ: ขอมูลเพื่อ
แผนดิน "ประชากรตางชาติ" 

มติชน 8 มีนาคม 2553 สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

32. ขาวปลีก: แบงปนประสบการณ บานเมือง 11 มีนาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

33. "มูลนิธิผูหญิง"เฝาระวังขาวสื่อ 
หนุนนําเสนอความเทาเทียม 

มติชน 13 มีนาคม 
2553  

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์

34. เสนอต้ัง watchdog ฟองสื่อ
ชอบละเมิดสิทธิสตร ี

ไทยรัฐ 13 มีนาคม 
2553 

ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์

35. กระจกเงา บานเมือง 21 เมษายน 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

36. แวดวงการศึกษา: จ.ม.เปดผนึก
ถึงสกอ.ตาน TQF 

มติชน 28 เมษายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

37. International Workshop in Sri 
Lanka 

Spectrum มกราคม – 
เมษายน 2553 

รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง  
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 

38. สรางสุข: สุขสันตวันแรงงาน
แหงชาติ 

กรุงเทพธุรกิจ 3 พฤษภาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

39. รายงานพิเศษ: ระดมสมอง - 
หาทางออกแรงงานนอกระบบ
กับความม่ันคงทางสุขภาพ 

สยามรัฐ 12 พฤษภาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

40. พบหวัดมรณะ 2 คน ไทยมีปวย 
เปนประเทศท่ี 31 สธ.แถลง
ยอมรับ แตยันหายแลว! 

ขาวสด 13 พฤษภาคม 
2553 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 

41 ไทยปวย 2 ราย หวัด 09 ขาวสด 14 พฤษภาคม 
2553 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 

42. จี้รัฐเพิ่มสิทธ"ิแรงงานนอก
ระบบ" 

ขาวสด 26 พฤษภาคม 
2553 

อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 

43. สาวใหญ กทม. แชมปข้ึนคาน ไทยรัฐ 26 พฤษภาคม 
2553 

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 

44. ผลสํารวจ"ชาย"สุขภาพจิต
ดีกวา"หญิง"ใตแชมปสุขสุด 

พิมพไทย 3 มิถุนายน 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

45. สังคมรวมดวยชวยกัน...เติมลม
หายใจใหแรงงานนอกระบบ 

แนวหนา 4 มิถุนายน 
2553 

อ.ดร.เฉลิมพล  แจมจันทร 
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46. โลกสองวัย: วันละ15บาทเอง มติชน 16 มิถุนายน 

2553 
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

47. "ก.ม.เพศเทาเทียม" เงินเดือน-
ตํ่าแหนง ตองไมแบงเพศ 

คม ชัด ลึก 27 มิถุนายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

48. ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลแด
นักวิจัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
ตีพิมพระดับนานาชาติ 
ประจําป 2552 

มหิดลสาร 30 มิถุนายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

49. ขาวขนคนเขม ขาวสด 2 สิงหาคม 
2553 

ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 

50. ประเมิน บานเมือง 3 สิงหาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

51. พลวัตป 2010 : สังคมสูงอายุ ขาวหุน 5 สิงหาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

52. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ไทยโพสต 11 สิงหาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

53. แมใจเพชรเมืองอุดรเลี้ยงลูก
พิการ 4 คน 

คม ชัด ลึก 12 สิงหาคม 
2553 

ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 

54. เขียนแบบ..สุพัตรา สุภาพ: 
เทคนิค เขียนโครงการใหได 
ทุนวิจัย 

แนวหนา 18 สิงหาคม 
2553 

ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 

55. นางพิน นาคนิยม แม  5 
แผนดินเจาของตัวเลข 105 ป 

มติชน 25 สิงหาคม 
2553 

ศ.ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 

56. สังคมผูสูงอายุทําวิถีชีวิตและ  
วัยทํางานเปลี่ยน 

โพสตทูเดย 30 สิงหาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

57. ปฏิรูปการอานของไทย ผาน
นโยบายการอานของ 'สวีเดน' 

กรุงเทพธุรกิจ 6 กันยายน 
2553 

รศ.ดร.อรทัย อาจอ่ํา 

58. หนังสือเอส-อ-ีเอ็กซ (S-E-X) 
ปอกเปลือกวัฒนธรรม.. 
.เกลียดตุด 

โพสตทูเดย 18 กันยายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

59. ถนนวรรณกรรม: "S-E-X" 
ทะลายกําแพงเพศ 

ไทยโพสต 19 กันยายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

60. กระตุนพอแมพัฒนาศักยภาพ
สมองลูกนอยเนนการเลี้ยงดู-
เรียนรู-โภชนาการ ลวนสําคัญ 

ไทยรัฐ 21 กันยายน 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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61. มุงยกระดับคุณภาพเด็กไทยเรง

กระตุนการคิด-พัฒนาตามวัย 
เดลินิวส 21 กันยายน 

2553 
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

62. QOL HEALTH: "เอส-อี-เอ็กซ" 
สิ่งไมเล็กท่ีเรียกวา "เพศวิถ"ี 

ASTV ผูจัดการ
รายวัน 

22 กันยายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

63. ZinHouse: 50 ป ยาคุมกําเนิด
โลก 

โพสตทูเดย 26 กันยายน 
2553 

สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

64. DSI WILL NEED MORE TIME 
FOR PROBE INTO DEATHS 
DURING UNREST: THARIT 

The Nation 26 September 
2553 

Assoc. Prof. Dr.Kritaya 
Archavanitkul 

65. AMNESTY BILL: Forgive those 
who trespass against us? 

Bangkok Post 28 September 
2553 

Assoc. Prof. Dr.Kritaya 
Archavanitkul 

66. เอส-อี-เอ็กซ"เพศ"หลากมิติ ขาวสด 29 กันยายน 
2553 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

 
11. บทความตีพิมพในวารสารในป 2553 จํานวน 14 เรื่อง รายละเอียดดังตอไปนี ้

11.1 บทความตีพิมพระดับชาติ จํานวน 5 เร่ือง 
 

ลําดับ บทความ ผูเขียน/คณะผูเขียน วารสาร 
1. ความแตกตางในระดับจังหวัด

ของการตายเด็กอายุต่ํากวา 5 ป  
(Provincial Disparities of 
Under-five Mortality in 
Thailand) 

รศ.ดร.ปทมา  วาพัฒนวงศ วารสารวิชาการสาธารณสุข 
(Journal of Health Science) 
ปที ่18,  ฉบับที ่ 6 หนา  
816 – 825 พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2552 

2. Happiness of Thai Youths in 
Kanchanaburi Province 

Dr.Wanippol  Mahaarcha 
Assoc. Prof. Dr.Sirinan  

Kittisuksathit 

NIDA Development Journal 
(วารสารพัฒนบริหารศาสตร) 
Volume 50, Number 2 
Peags 47 – 70 (April - 
June 2010)  (ปที ่50 ฉบับ
ที ่2/2553) หนา 47 - 70 

3. การตายของประชากรใน       
พระนครเมื่อ 100 ปกอน 
(The Mortality of Pra Nakhorn 
a Century Ago) 

รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 
ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 

วารสารประชากร (Thai 
Population Journal) ปที ่1/ 
ฉบับที่ 2 มีนาคม 2553 Vol. 
1/No. 2 March 2010 

4. "คนนับคน" 
(Counted People) 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล วารสารประชากร (Thai 
Population Journal) ปที ่1/ 
ฉบับที่ 2 มีนาคม 2553 Vol. 
1/No. 2  March 2010 
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ลําดับ บทความ ผูเขียน/คณะผูเขียน วารสาร 
5. ฐานะการคลังของโครงการ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาใน
ประเทศไทย 
(Financial Status of the 
Universal Health Care 
Coverage in Thailand) 

อ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
(Applied Economics Journal) 
ปที ่17 ฉบับที ่1 หนา 93 - 
(มกราคม - มิถุนายน 2553) 
Vol.17 No.1, January - June 
2010 

 
 

11.2    บทความตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 9 เร่ือง 
 

ลําดับ บทความ ผูเขียน/คณะผูเขียน วารสาร 
1. Oral Contraceptives and User 

Satisfaction in Kanchanaburi, 
Thailand  

Ms.Tiwarat Tor. Jarern 
Assoc. Prof. Dr.Kusol  

Soonthorndhada 

International Journal of 
Institutions and Economies 
Volume 1,  Number 2, 
pages 299 – 311 October, 
2009 ISSN  1985 - 
7276 

2. Assessment of Community 
Health Promotion Interventions 
Among Cross-border, Upland 
Communities in Kanchanaburi 
Province, Thailand 

Prof. Dr.Bencha Yoddumnern- 
Attig 

Assoc. Prof. Dr.Sureeporn  
Punpuing 

Dr.Aree Prommoh 
Dr.Kriengsak Rojnkureesatien 
Ms.Yupin Vorasiriamorn 

Journal of Population and 
Social Studies Volume 18,  
Number 2 pages 1 - 24 
January 2010 

3. Parenting and Adolescent 
Problem Behaviors: A 
Comparative Study of Sons 
and Daughters in Thailand 
(การเล้ียงดูบุตรและพฤติกรรมที่
เปนปญหาของวัยรุน: การศึกษา
เปรียบเทียบระหวางลูกชาย และ
ลูกสาวในประเทศไทย) 

Dr.Orratai  
Rhucharoenpornpanich 
Emeritus Prof. Dr.Aphichat  

Chamratrithirong 
Dr.Warunee Fongkaew 
Mr.Michael J. Rosati 
Dr.Brenda A. Miller 
Dr.Pamela K. Cupp 

Journal of The Medical 
Association of Thailand 
Volume 93,  Number 3, 
pages 293 – 300 March, 
2010 

4. Are Nepali students at risk of 
HIV? A cross-sectional study 
of condom use at first sexual 
intercourse among college 
students in Kathmandu 

Mr.Ramesh  Adhikari  Journal of the International 
AIDS Society Titled 2010 
March, 2010 
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ลําดับ บทความ ผูเขียน/คณะผูเขียน วารสาร 

5. Self - Assessed Health  
Among Thai Elderly 

Ms.Fariha Haseen 
Mr.Ramesh Adhikari 
Assoc. Prof. Dr.Kusol 
Soonthorndhada 

 in BMC Geriatrics titled 
pages 1 – 17 May, 2010 
ISSN 1471 - 2318 

6. Trust, Caution, and Condom 
Use With Regular Partners : An 
Evaluation of the Trusted 
Partner Campaign Targeting 
Youth in Four Countries 

Dr.Megan Klein Hattori 
Dr.Kerry Richter 
Ms.Jessica Greene 

Social Marketing Quarterly, 
2010 pages 18 – 48 
May, 2010 

7. Household headship and child 
death: Evidence from Nepal 

Mr.Ramesh Adhikari  
Assoc. Prof. Dr.Chai Podhisita  

BMC International Health 
and Human Rights 2010 
June, 2010 

8. Economic Mobility of Migrants 
in Kanchanaburi DSS, Thailand 

Assoc. Prof. Dr.Aree 
Jampaklay 

Asst. Prof. Dr.Kim Korinek 
Mr.Sindh Ratchasi 

Journal of Population and 
Social Studies Volume 19,  
Number 1 pages 173 – 
184 July  2010 

9. Impact of Socio-Economic 
Characteristics and Health 
Risk Behaviors on Labor Force 
Age Health Outcome in 
Kanchanaburi Demographic 
Surveillance System, Thailand 

Assoc. Prof. Dr.Yothin 
Sawangdee 

Mr.Piyawat Katewongsa  
Ms.Nutchanundhporn 
Meesuwan 

Journal of Population and 
Social Studies Volume 19,  
Number 1, July 2010 

 
 

2.4 งานบริหารทั่วไป 
 

2.4.1  การพัฒนาบุคลากร- เขาประชุม 
สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่เพิ่มพูนทักษะการทํางาน

ในดานการประชุม 
  

ตาราง บุคลากรเขารวมประชุมฝกอบรม  
ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 

1. นายณัฐวุฒิ  จันทรอุน 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 
 

เขารวมประชุมการออกแบบเบื้องตน
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
1th Draft Conceptual Design 
Presentation) ณ สถาบันชีววิทยา
ศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 - 2 
ตุลาคม 2552 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
2. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 

อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท 
เขารวมประชุม Global 
Lunch of UNDP Human 
Development Report 
2009 ณ  
Vithes Samosorn, 
Ministry of Foreign 
Affairs 

5 ตุลาคม 
2552 

United Nations 
Development Programme 

3. นายสมเกียรติ เขียวแก 
น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 
วาท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 

เขารวมประชุมแนวทาง
การเตรียมขอมูลหลัก
เพื่อการโอนยายเขาสู
ระบบ MU-ERP (Data 
Conversion 
Workshiop) ณ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 ตุลาคม 
2552 

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. อ.ยุพิน  วรสิริอมร 
 

เขารวมประชุมวิชาการ
นานาชาติเรื่อง 
"วัฒนธรรมชุมชนชาติ
พันธุ สิ่งแวดลอมและ
การเกษตรเพื่อความ
ม่ันคงทางอาหารและ
โภชนาการ" ณ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 ตุลาคม 
2552 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย สถาบัน
โภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. รศ.ดร.วาทิน ี บุญชะลักษ ี เขารวมประชุม
คณะกรรมการกํากับ
ทิศทาง ครั้งท่ี 8 แผน
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผูสูงอายุ (สสส.) ณ 
อาคารเอส เอ็ม ทาว
เวอร กรุงเทพฯ 

15 ตุลาคม 
2552 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

6. ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย เขารวมประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
จัดทําหนังสือ Mahidol 
ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 ตุลาคม 
2552 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
7. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมคณะกรรมการ

กํากับทิศทาง แผนงานพัฒนา
ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุ ณ ตึกกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

19 ตุลาคม 
2552 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย 
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 

8. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริหารแผนงาน สอส. ระยะท่ี 2 
ครั้งท่ี 8 ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 ตุลาคม 
2552 

แผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปน
องคกรการสรางเสริม
สุขภาพ (สอส.)      
ระยะท่ี 2             
คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล เขารวมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส วุฒิสภา ณ หอง
ประชุมคณะกรรมาธิการ 
อาคารรัฐสภา 2 

21 ตุลาคม 
2552 

คณะกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา 

10. นายวิชัย คําภูเวียง 
นายสมชาย ทับแอน 

เขารวมประชุมสมาคมลูกจาง
สวนราชการแหงประเทศไทย
เรื่อง "หลักเกณฑ บําเหน็จ ราย
เดือน "บํานาญ" และการพัฒนา
ระบบตําแหนงลูกจาง ประจํา" ณ 
อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬา
แหงชาติ กรุงเทพฯ 

24 ตุลาคม 
2552 

สมาคมลูกจางสวน
ราชการแหงประเทศ
ไทย 

11. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุม "การนําเสนอ
ผลงานเดนของภาคีเครือขาย ณ 
โรงแรมวังธารา แอนด       รี
สอรท จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

26 - 27 
ตุลาคม 
2552 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ         
(คภ.สสส.) คณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

12. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง ครั้งท่ี 12-
5/2552 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

28 ตุลาคม 
2552 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ          
(คภ.สสส.) ระยะท่ี 2 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
13. นางจําเริญศร ีเขียวแก เขารวมประชุมสรุปการ

ออกแบบระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ณ อาคาร
สถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 ตุลาคม 
2552 

งานพัสดุ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นตอ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทตําแหนงวิชาการ 
พ.ศ. .... ณ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

30 ตุลาคม 
2552 

กองทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางแผนงาน สอน. 
ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 3/2552 ณ 
คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 ตุลาคม 
2552 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

16. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางครั้งท่ี 2/2552 
ณ สภาการพยาบาล จังหวัด
นนทบุร ี

30 ตุลาคม 
2552 

สํานักงานประสานงาน
เครือขายพยาบาลศาสตร 
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ 
(พย.สสส.) คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

17. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน เขารวมประชุมสรุปการ
ออกแบบระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ณ อาคารสถาบันชีววิทยา
ศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 ตุลาคม 
2552 
 

งานพัสดุ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมเพื่อรายงาน
ความกาวหนาโครงการ "การ
จัดตนฉบับหนังสือสุขภาพ
ทางเพศผูสูงอายุ" ครั้งท่ี 3 ณ 
อาคารสถาบัน 3 วิทยาลัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

30 ตุลาคม 
2552 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย   
(มส.ผส.) 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
19. ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย เขารวมประชุมเพื่อรับฟง

ความคิดเห็นตอ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทตําแหนงวิชาการ 
พ.ศ. ....       ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา 

30 ตุลาคม 
2552 

กองทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

20. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะทํางาน
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนการสราง
เสริมสุขภาพใน
สถาบันการศึกษาสาธารณสุข 
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 
พฤศจิกายน 
2552 

แผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปน
องคกรการสรางเสริม
สุขภาพ (สอส.) ระยะท่ี 
2 คณะสาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ เขารวมประชุมสรุปหลักสูตร 
"เพื่อนสอนเพื่อน" เครือขาย
ผูหญิงติดเชื้อ ณ หองประชุม
ศูนยประสานงานเครือขาย
ผูหญิงติดเชื้อ จังหวัดนนทบุร ี

7 - 8 
พฤศจิกายน 
2552 

ศูนยประสานงาน
เครือขายผูหญิงติดเชื้อ 
และมูลนิธิรักษไทย 
จังหวัดนนทบุร ี

22. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 
น.ส.พลอยชมพ ูสุคัสถิตย 
ผศ.ดร.รศรินทร เกรย 
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์
น.ส.จันทน ีปณีตจิตต 
นางกรณิฐา ศร ิ
อ.ดร.อุมาภรณ ภัทรวาณิชย 

เขารวมประชุมเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
และการจัดทําหลักสูตร ณ 
หองบรรยายศาสตราจารย
นายแพทยกษาน จาติกวณิช 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 
พฤศจิกายน 
2552 

กองบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุร ี
ครั้งท่ี 1(1/2552) ณ อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

16 
พฤศจิกายน 
2552 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
24. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 

ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย 
เขารวมประชุม Invitation to 
the Rockefeller Foundation 
Bellagio Center Outreach 
Event ณ the Grand Hyatt 
Erawan Bangkok Hotel 

17 - 19 
พฤศจิกายน 
2552 

the Rockefeller 
Foundation Asia 

25. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
 โรจนคุรีเสถียร 

นายธีระพงศ สันติภพ 

เขารวมประชุม "Launch of 
the State of World 
Population 2009: Facing a 
Changing World:Women, 
Pupulation and Climate" ณ 
Intercontinental Hotel 
กรุงเทพฯ 

18 
พฤศจิกายน 
2552 

United Nations 
Population Fund 

26. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย เขารวมประชุมคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือรายงานประจําป 
2552 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 
พฤศจิกายน 
2552 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

27. อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท เขารวมประชุม "on Impact of 
Economic Crisis and 
Vulnerability Monitoring 
Indicators System" ณ the 
Globe, Centara Grand Hotel, 
Bangkok 

20 
พฤศจิกายน 
2552 

United Nations 
Development 
Programme (UNDP) 
Thailand 

28. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุม "เครือขาย
เภสัชศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ" ครั้งท่ี 17-
4/2552 ณ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

20 - 21 
พฤศจิกายน 
2552 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ (คภ.สสส.) 

29. นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล เขารวมประชุมเครือขาย
ปฏิบัติการดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR 
Network) ณ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 
พฤศจิกายน 
2552 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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30. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย 

นางสุภาณ ีปลื้มเจริญ 
เขารวมประชุมแนวนโยบายและ
การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ณ สถาบันชีววิทยา
ศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 
พฤศจิกายน 
2552 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

31. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 

เขารวมประชุมเครือขาย
ปฏิบัติการดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Network) 
เรื่อง "การปรับระบบซี เปน
ระบบแทงเงินเดือนและการปรับ
ระบบการบริหารงานบุคคล, 
การสาธิตระบบศูนยขอมูล
ผูสมัครงานในรูปแบบ Web-
base Application และ KM 
ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย       
(ชื่อสวนงาน) ณ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 
พฤศจิกายน 
2552 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

32. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 

เขารวมประชุมเพื่อปรับ
มาตรฐานการจัดสวัสดิการ
สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก
ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ณ หองประชุมสํานัก
ปองกันและแกไขปญหา     
การคาหญิงและเด็ก 

25 
พฤศจิกายน 
2552 

สํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและ
เด็ก 

33. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมหารือพัฒนางาน
ประเมินครั้งท่ี 3/2552 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร 
กรุงเทพฯ 

25 
พฤศจิกายน 
2552 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

34. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
ความรูและระดมความคิดเห็น
เรื่อง "รูปแบบการดูแลผูสูงอายุ
ในสถานดูแลระยะยาว" ณ หอง
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ 
กรุงเทพฯ 

26 
พฤศจิกายน 
2552 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.
ผส.) 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
35. อ.มาล ีสันภูวรรณ เขารวมประชุมปรึกษาหารือ

การจัดประชุมหองยอย 
Parallel Session Theme 2: 
ขอมูลขาวสารเพื่อการควบคุม
โรคและปจจัยเสี่ยงในพื้นท่ี
การประชุมวิชาการขอมูล
ขาวสารสุขภาพครั้งท่ี 1 ณ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

26 
พฤศจิกายน 
2552 

ภาคีเครือขายระบบ
ขอมูลสุขภาพ โดยการ
ประสานงานของ
แผนงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ 

36. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมเครือขายขอมูล
ขาวสารสุขภาพ (Thai Health 
Information Network, 
THINK)  
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

27 
พฤศจิกายน 
2552 

สํานักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ 
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

37. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมคัดเลือก
ขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป 2552 ครั้งท่ี 
1/2552 ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 
พฤศจิกายน 
2552 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

38. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระดับภาคเครือขาย
พยาบาลชุมชน ณ โรงแรมเจบี 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

3-4 
ธันวาคม 
2552 

สํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 
รวมกับมูลนิธิพยาบาล
ชุมชนแหงประเทศไทย 

39. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย เขารวมประชุม UNFPA 
Annual Programme Review 
Meeting ณ Amari Waterqate 
Hotel, Bangkok 

4 ธันวาคม 
2552 

The Thailand 
International 
Development 
Cooperation Agency 
(TICA) 

40. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง ครั้งท่ี 9 แผน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ (สสส.) 
ณ อาคารแผนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผูสูงอายุ (สสส.) 

9 ธันวาคม 
2552 

แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ผูสูงอายุ (สสส.) 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
41. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ

กํากับทิศทางครั้งท่ี 4/2552 
ณ โรงแรม อมารี แอรพอรต 
กรุงเทพฯ 

11 
ธันวาคม 
2552 

ชมรมพยาบาลชุมชน
แหงประเทศไทย 

42. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมเรื่อง "สมัชชา
สุขภาพแหงชาติ" ครั้งท่ี 2 
พ.ศ. 2552 ณ ศูนยการ
ประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ 

16 - 18 
ธันวาคม 
2552 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

43. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  
โรจนคุรีเสถียร 

เขารวมประชุมวิชาการ 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแหงชาติ ประจําป 
2552 : Geoinfotech 2009 
ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุร ี

16 - 18 
ธันวาคม 
2552 

สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ  
(องคการมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

44. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก เขารวมประชุม Research 
Result management Forum: 
Road Show 2010 ใน 4 
ภูมิภาค ณ โรงแรมดุสิต     
ไอสแลนด รีสอรท  
จังหวัดเชียงราย 

17 
ธันวาคม 
2552 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

45. อ.มาล ีสันภูวรรณ เขารวมประชุมปรึกษาหารือ
การจัดประชุมหองยอย 
Parallel Session Theme 2 : 
ขอมูลขาวสารเพื่อการควบคุม
โรคและปจจัยเสี่ยงในพื้นท่ี 
ครั้งท่ี 2 ณ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี

18 
ธันวาคม 
2552 

ภาคีเครือขายระบบ
ขอมูลสุขภาพ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุร ี

46. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน แผนงานพัฒนา
เครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อ
การสรางเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 
2/2552 ณ โรงแรมริชมอนด 
จังหวัดนนทบุร ี

23 
ธันวาคม 
2552 

สํานักประสานงาน
แผนงานพัฒนาเครือขาย
พยาบาลศาสตร เพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ  
(พย.สสส.)  
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
47. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา เขารวมประชุมเพื่อพิจารณา

แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
และแบบประเมินตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสงเสริมการจัด
สวัสดิการสําหรับเด็ก ณ 
สํานักพัฒนาสังคม         
สํานักคุมครองสวัสดิภาพหญิง 
และเด็ก กรุงเทพฯ 

28 
ธันวาคม 
2552 

สํานักพัฒนาสังคม 
สํานักคุมครองสวัสดิภาพ
หญิงและเด็ก กรุงเทพฯ 

48. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมคณะทํางาน
การติดตามประเมินผลการ
ปองกันในกลุมประชากรขาม
ชาติและประชากรเคลื่อนยาย 
ณ ณ หองประชุมศูนย
อํานวยการบริหารจัดการ
ปญหาเอดสแหงชาติ  
กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

4 มกราคม 
2553 

ศูนยอํานวยการบริหาร
จัดการปญหาเอดส
แหงชาติ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

49. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง แผนงาน
เครือขายเภสัชศาสตรเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 
ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 13-
1/2553 ณ หองกระถินณรงค 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 มกราคม 
2553 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 

50. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 
น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 

เขารวมประชุมปรึกษาหารือ
การจัดทํา MU-WIKI ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 มกราคม 
2553 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

51. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

เขารวมประชุมคณะทํางาน 
การจัดทํารายงาน
ความกาวหนาระดับประเทศ
ตามปฏิญญาวาดวยพันธกรณี 
เรื่อง โรคเอดส (UNGASS 
2010) ดานการติดตาม
ประเมินผลการปองกันในกลุม
เยาวชน ณ หองประชุมศูนย
อํานวยการบริหารจัดการ
ปญหาเอดสแหงชาติ  
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

8 มกราคม 
2553 

ศูนยอํานวยการบริหาร
จัดการปญหาเอดส
แหงชาติ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
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52. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเรื่อง Re-Form 

กลุมแผนงานบุคลากรสุขภาพ 
สสส. ณ อาคารเอส.เอ็ม 
 ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

13 
มกราคม 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

53. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อศึกษาผลดี และ
ผลเสียเก่ียวกับการใหสถานะ
บุคคลตางดาวเขาเมืองโดย
ชอบดวยกฏหมายและการให
สัญชาติไทยแกชนกลุมนอย
หรือกลุมชาติพันธุเพื่ออพยพ
เขามาอยูอาศัยในประเทศไทย
เปนเวลานาน ณ โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

15 
มกราคม 
2553 

สํานักงานสภาความ
ม่ันคงแหงชาติ 

54. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย เขารวมประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อศึกษาผลดี และ
ผลเสียเก่ียวกับการใหสถานะ
บุคคลตางดาวเขาเมืองโดย
ชอบดวยกฏหมายและการให
สัญชาติไทยแกชนกลุมนอย
หรือกลุมชาติพันธุเพื่ออพยพ
เขามาอยูอาศัยในประเทศไทย
เปนเวลานาน ณ โรงแรม
รอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

15 
มกราคม 
2553 

สํานักงานสภาความ
ม่ันคงแหงชาติ 

55. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางและกลไกการ
ขับเคลื่อนองคกรสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขและสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ ณ โรงแรม อมาร ี
แอรพอรต กรุงเทพฯ 

15 
มกราคม 
2553 

แผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปน
องคกรการสรางเสริม
สุขภาพ (สอส.) 

56. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 

เขารวมประชุมเพื่อปรับ
มาตรฐานสงเสริมการจัด
สวัสดิการสําหรับเด็กในสถาน
รองรับเด็กตาม พ.ร.บ.
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ณ 
สํานักปองกันและแกไขปญหา
การคาหญิงและเด็ก 

20 
มกราคม 
2553 

สํานักปองกันและแกไข
ปญหาการคาหญิงและ
เด็ก 
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57. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 

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

เขารวมประชุมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ และ
พัฒนาประเด็นการวิจัยบูรณา
การผูสูงอายุ ครั้งท่ี 3 ณ 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 
มกราคม 
2553 

สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

58. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อกําหนดโจทยวิจัยสําหรับ
วิชาชีพการพยาบาลเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุร ี

24 
มกราคม 
2553 

สภาการพยาบาล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบการพยาบาล 
(สวพ.) 

59. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมปฏิบัติการ 
เรื่อง "Strengthening 
Executive Presentation 
Skills in International Arena" 
ณ ศูนยปฏิบัติการ โรงแรม
ศาลายา พาวิลเลี่ยน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 
มกราคม 
2553 

กองวิเทศสัมพันธ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

60. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล 
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์

เขารวมประชุมพิจารณาราง
นโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนางานอนามัยการเจริญ
พันธุแหงชาติ ณ หองประชุม
กองอนามัยการเจริญพันธุ  
ตึกกรมอนามัย 

26 
มกราคม 
2553 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข         
จังหวัดนนทบุร ี

61. อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง เขารวมประชุมเพื่อระดม
ความคิดโครงการวิจัยเรื่อง 
"การศึกษาความตองการ
กําลังคนเพื่อการวางแผนการ
ผลิตและการพัฒนากําลังคน
ของประเทศ และแผนปฏิบัติ
การในระดับจังหวัด" ณ 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

28 
มกราคม 
2553 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 

62. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมหารือพัฒนา
นักประเมินครั้งท่ี 1/2553 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กรุงเทพฯ 

29 
มกราคม 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
กรุงเทพฯ 
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63. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมและพิจารณา
มอบหมายใหเจาหนาท่ีเขา
รวมประชุมกับคณะ           
อนุกรรมาธิการประชากรและ
การพัฒนา ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข วุฒิสภา ณ 
หองประชุมคณะกรรมาธิการ 
อาคารรัฐสภา 2 

5 
กุมภาพันธ 
2553 

คณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข วุฒิสภา 

64. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง แผนงานพัฒนา
เครือขายพยาบาลศาสตร ครั้ง
ท่ี 1/2553 ณ สํานักงานสภา
การพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี

5 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักงานประสานงาน
เครือขายพยาบาล
ศาสตร เพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (พย.สสส.) 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

65. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมปฏิบัติการ 
"แผนงาน คภ.สสส. มิถุนายน 
2553 ถึง พฤษภาคม 2556" 
ณ คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8 
กุมภาพันธ 
2553 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

66. วาท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 
น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 
นางสุภาณ ีปลื้มเจริญ 
นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 

เขารวมประชุมแนวทางการ
เตรียมขอมูลยอดคงเหลือเพื่อ
การโอนยายเขาสูระบบ MU-
HR ณ อาคารสถาบันชีววิทยา
ศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 - 19 
กุมภาพันธ 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

67. รศ.ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-
แอ็ตติกจ 

เขารวมประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สาขา
สังคมศาสตร ชุด B1 และ B2 
ณ คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
สาขาสังคมศาสตร คณะ
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

68. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมเครือขายขอมูล
ขาวสารสุขภาพ (Thai Health 
Information Network, 
THINK) ณ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

12 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ 
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
69. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 

รศ.อรทัย อาจอ่ํา 
อ.มาล ีสันภูวรรณ 

เขารวมประชุมวิชาการระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งท่ี 1 ภายใตแนวคิดหลัก 
"ขอมูลสุขภาพเขมขน สุขภาพ
ชุมชนเขมแข็ง" ณ โรงแรม        
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 

17 - 19 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ 
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

70. นายวิชัย คําภูเวียง เขารวมประชุมฟงคําชี้แจงการ
อนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ณ อาคารศาลายา 
กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

17 
กุมภาพันธ 
2553 

กองกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

71. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ณ กรม
สุขภาพจิต (สวรส.) กระทรวง
สาธารณสุข 

17 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักงานโครงการ
สนับสนุนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 
กระทรวงสาธารณสุข 

72. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง ครั้งท่ี 10 (แผน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของผูสูงอายุ" ณ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) อาคารเอส เอ็ม 
ทาวเวอร 

17 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

73. น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ เขารวมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง 
"การจัดทําแผนกลยุทธดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 1"   
ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18 
กุมภาพันธ 
2553 

งานองคการและกิจกรรม
นักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

74. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมอธิบายแนว
ทางการทํา Authorize Matrix ณ 
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 
กุมภาพันธ 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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75. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 

นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
นายสมเกียรติ เขียวแก 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 

เขารวมประชุมอบรมการใช
โปรแกรมแบบฟอรม รายงาน 
และโปรแกรมเสริม ท่ีพัฒนา
เพิ่มเติม (Development 
Training) วันท่ี 19, 23, 26 
กุมภาพันธ และ 2,3,4 มีนาคม 
2553 ณ หองอบรม
คอมพิวเตอร สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 
กุมภาพันธ 
2553 - 4 
มีนาคม 
2553 
 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

76. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา เขารวมประชุมปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ และ
พัฒนาประเด็นการวิจัยบูรณาการ
ผูสูงอายุ ครั้งท่ี 4 ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 
กุมภาพันธ 
2553 

สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

77. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาแนว
ทางแกไขปญหาการบรรจุและ
แตงต้ังตําแหนงอาจารยท่ีไมมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ครั้งท่ี 2 ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 
กุมภาพันธ 
2553 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

78. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุม "คณะกรรมการ
กํากับทิศทางแผนงานพัฒนา
ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุ ครั้งท่ี 3" ณ สถาบัน 
วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

22 
กุมภาพันธ 
2553 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย 

79. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี
ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 

เขารวมประชุมสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรและสังคม 
(หลักสูตรไทย) และสาขาวิชา
วิจัยประชากรและอนามัย     
เจริญพันธุ (นานาชาติ) ณ 
สถาบัน วิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 
กุมภาพันธ 
2553 

งานบริการการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรปองกัน
การต้ังครรภในวัยรุน ณ โรงแรม
เวียงใต กรุงเทพฯ 

24 - 25 
กุมภาพันธ 
2553 

กองอนามัยการเจริญพันธุ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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81. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 

น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 
 

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "มาตรฐานสงเสริมการ
จัดบริการสําหรับเด็กในสถาน
รองรับเด็ก ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546" ณ 
สํานักปองกันและแกไขปญหา
การคาหญิงและเด็ก กรุงเทพฯ 

26 
กุมภาพันธ 
2553 

สํานักคุมครองสวัสดิภาพ
หญิงและเด็ก กรุงเทพฯ 

82. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาการรายงานขอมูลการ
ตายมารดาประเทศไทย  
ณ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี

26 
กุมภาพันธ 
2553 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัด
นนทบุร ี

83. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําแผนงานเครือขาย
เภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ 3 ป ตอไป ณ คุมบุญสง 
อําเภอบางน้ําเปรีย้ว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

27 - 28 
กุมภาพันธ 
2553 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 
คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

84. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมคณะทํางานการ
ติดตามประเมินผลการปองกัน
ในกลุมประชากรขามชาติ และ
ประชากรเคลื่อนยาย ครั้งท่ี 3 ณ 
หองประชุมรานคุณเชิญ       
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุร ี

2 มีนาคม 
2553 

ศูนยอํานวยการบริหาร
จัดการปญหาเอดส
แหงชาติ จังหวัดนนทบุร ี

85. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการแผนงานพัฒนา
ศักยภาพพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย
เด็กเล็กอยางมีสวนรวมดวย
กระบวนการจัดการความรู ณ 
ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2 มีนาคม 
2553 

กองทุนสนับสนุนสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
กระทรวงสาธารณสุข 

86. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสรางเสริมสุขภาพภายใน
คณะแพทยศาสตร ครั้งท่ี 
1/2553 เรื่อง "โรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ" ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล (วพบ.) 

3 มีนาคม 
2553 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท) 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
87. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมคณะกรรมการ

จัดทําหนังสือรายงานประจําป 
2552 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 มีนาคม 
2553 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

88. นางจําเริญศร ีเขียวแก เขารวมประชุมเพื่อซักซอมความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
ระบบงาน ERP ในสวนของการ
บันทึกบัญชีซ่ึงเปนการบันทึก
บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑ      
คงคาง ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 มีนาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

89. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาการรายงานขอมูลการ
ตายมารดาประเทศไทย ครั้งท่ี 
2/2553 ณ ตึกกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข          
จังหวัดนนทบุร ี

5 มีนาคม 
2553 

ตึกกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัด
นนทบุร ี

90. น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ เขารวมประชุมเรื่องการจัด
กิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม MU 
Corner ณ หองประชุม         
บานศรีตรัง (หอพักนักศึกษา 
11) มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 มีนาคม 
2553 

งานองคการและกิจกรรม
นักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

91. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมคณะทํางาน
พิจารณา (ราง) การจัดทํา
รายงานความกาวหนา
ระดับประเทศตามปฏิญญาวา
ดวยพันธกรณีฯ (UNGASS 
2010) และเขารวมประชุม
เสวนาติดตามความกาวหนาการ
จัดทํารายงานความกาวหนา
ระดับประเทศ ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุร ี

8 - 9  
มีนาคม 
2553 

ศูนยอํานวยการบริหาร
จัดการปญหาเอดส
แหงชาติ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
92. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมเรื่อง "แนว

ทางการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552        
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 มีนาคม 
2553 

งานพัฒนาหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

93. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
 โรจนคุรีเสถียร 

น.ส.พอตา บุนยตีรณะ 

เขารวมประชุมปรึกษาหารือใน
การจัดทํา MU-WIKI ณ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 มีนาคม 
2553 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

94. ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 
อ.ดร.อุมาภรณ  

ภัทรวาณิชย 
อ.ยุพิน วรสิริอมร 
อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง 
อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท 
นางกรณิฐา ศร ิ
น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 
น.ส.จันทน ีปณีตจิตต 

เขารวมประชุมเรื่อง "แนว
ทางการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 มีนาคม 
2553 

งานพัฒนาหลักสูตร 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

95. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 
ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 

เขารวมประชุมและพิจารณา
มอบหมายใหเจาหนาท่ีเขารวม
ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
ประชากรและการพัฒนา ใน
คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา  ณ หอง
ประชุมคณะกรรมาธิการ  
อาคารรัฐสภา 2 

11 มีนาคม 
2553 

คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา 

96. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลการสํารวจเพื่อจัดทํา
เอกสารแสดงตนและเรงรัดให
สถานะตามยุทธศาสตรการ
จัดการปญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล ครั้งท่ี 1/2553      
ณ กรมการปกครอง 

11 มีนาคม 
2553 

กรมการปกครอง 
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97. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมสัมมนาทาง

วิชาการเพื่อศึกษาผลดีผลเสีย
เก่ียวกับการใหสถานะบุคคลตาง
ดาวเขาเมืองโดยชอบดวย
กฏหมายและการใหสัญชาติไทย
แกชนกลุมนอยหรือกลุมชาติ
พันธุท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยใน
ประเทศไทยเปนเวลานาน ณ 
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

15 มีนาคม 
2553 

สํานักงานสภาความ
ม่ันคงแหงชาติ ทําเนียบ
รัฐบาล 

98. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมกิจกรรมเครือขาย
โรงเรียนแพทยดานการจัดการ
ความรู ครั้งท่ี 6/2553 ณ 
อาคารศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุชาดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 

18 มีนาคม 
2553 

โครงการแผนงาน
เครือขายโรงเรียนแพทย
ดานการจัดการความรู
และฐานขอมูลความรู
การสรางเสริมสุขภาพ 

99. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เขารวมประชุมอนุกรรมการการ
สื่อสารสาธารณะดานอนามัย
การเจริญพันธุ ณ  
กรมประชาสัมพันธ 

18 มีนาคม 
2553 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

100. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาราง
กรอบตัวชี้วัดและเกณฑประเมิน
ระดับ "องคกรสุขภาวะ" 
โครงการประเมินภายใน
แผนงานสุขภาวะองคกร
ภาคเอกชน ณ สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย (สะพานหัวชาง) 
กรุงเทพฯ 

19 มีนาคม 
2553 

โครงการประเมินภายใน
แผนงานสุขภาวะองคกร
ภาคเอกชน 

101. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุม และให
ขอเสนอแนะตอการพัฒนา
โครงการระยะท่ี 3 (โครงการ
พัฒนาตนแบบการดําเนินงาน
สรางเสริมสุขภาพในบริบท
พยาบาล) ณ โรงแรมอมารี  
แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

20 มีนาคม 
2553 

ชมรมพยาบาลชุมชน
แหงประเทศไทย 
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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102. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทําแผนพัฒนางาน
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 
ณ โรงแรมวรบุรี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

22 - 23 
มีนาคม 
2553 

กรมอนามัย สํานัก
อนามัยการเจริญพันธุ 
กระทรวงสาธารณสุข 

103. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก เขารวมประชุมเวทีสาธารณะเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสําหรับโครงการ 
วิจัย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพฯ 

22 มีนาคม 
2553 

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน 
คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

104. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย เขารวมประชุมเชิงวิชาการระดับ
นานาชาติของกลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2 ณ 
อาคารคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 มีนาคม 
2553 

กลุมคณะและสถาบัน
สาขามนุษยศาสตรและ
สาขาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

105. รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา เขารวมประชุมเวทีสาธารณะเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสําหรับโครงการ 
วิจัย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพฯ 

22 มีนาคม 
2553 

ภาควิชาการพยาบาล
รากฐาน คณะพยาบาล
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

106. นายสมเกียรติ เขียวแก 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 
 

เขารวมประชุมฟงการอธิบาย 
ERP Test Script (Unit) ณ 
อาคารคณะกายภาพบําบัด, 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

24 มีนาคม 
2553 –  
1 เมษายน 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

107. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมประจําปครั้งท่ี 2 
เครือขายหองปฏิบัติการ
ปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร
และรวมวิเคราะหผลกิจกรรม
เครือขายฯ ณ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จังหวัดนครปฐม 

26 - 27 
มีนาคม 
2553 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

108. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน เขารวมประชุมฟงการอธิบาย 
ERP Test Case เพื่อสรางความ
เขาใจใหแกผูใชงานหลัก (HR 
Key User) เปนแนวทางไปสูการ
ทํา UAT ณ อาคารสถาบัน
ชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 มีนาคม 
2553 –  
2 เมษายน 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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109. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ เขารวมประชุมเรื่อง "การ

ประมาณอายุสุขภาวะคาดเฉลี่ย 
และการตายท่ีหลีกเลี่ยงได" ณ 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุร ี

29 มีนาคม 
2553 

สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

110. นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล เขารวมประชุมฟงการอธิบาย 
ERP Test Case เพื่อสรางความ
เขาใจใหแกผูใชงานหลัก (HR 
Key User) เปนแนวทางไปสูการ
ทํา UAT ณ อาคารสถาบัน
ชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 มีนาคม 
2553 –  
2 เมษายน 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

111. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 
อ.ดร.อุมาภรณ  

ภัทรวาณิชย 
น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ 
 

เขารวมประชุมการจัดทําแผนกล
ยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 2 ณ 
คุมแมน้ําทาจีน หมอมไฉไล 
จังหวัดนครปฐม 

31 มีนาคม 
2553 

งานองคการและกิจกรรม
นักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

112. นางจําเริญศร ีเขียวแก เขารวมประชุมแนวทางการ
กําหนดเกณฑในการปนสวน
คาใชจายในระบบ MU-ERP ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 มีนาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

113. 
 

รศ.ดร.เบญจา  
ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 

รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 
ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย 
อ.ยุพิน วรสิริอมร 
น.ส.อภิญญพัทร  

กุสิยารังสิทธิ ์

เขารวมประชุม เรื่อง "Achieving 
Greater Mastery in Research 
and Professional 
Development" ณ  
โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ 

1 - 2 
เมษายน 
2553 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

114. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ : 
โครงการประเมินภายใน 
แผนงานพัฒนาเครือขาย
พยาบาลศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะท่ี 2 (2551-
2553) ณ โรงแรมนารายณ 
กรุงเทพฯ 

1 - 2 
เมษายน 
2553 

แผนงานเครือขาย
พยาบาลศาสตรเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ ระยะ
ท่ี 2 (2551-2553) 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
115. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน เขารวมประชุมเลือกต้ัง 

"กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ"  
ณ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 เมษายน 
2553 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

116. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมหารือพัฒนานัก
ประเมินครั้งท่ี 2/2553 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2 เมษายน 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

117. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 

เขารวมประชุมโครงสรางองคกร 
(HR-OM) ระบบทะเบียนประวัติ
บุคลากร (HR-PA) และระบบ
การบริหารเงินเดือนและ
คาตอบแทน (HR-PY)  ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 เมษายน 
2553 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

118. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมและใหขอเสนอแนะ
ตอการพัฒนาโครงการระยะท่ี 3 
แผนงานพยาบาลชุมชนในระยะท่ี 
3 ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต 
กรุงเทพฯ 

9 เมษายน 
2553 

ชมรมพยาบาลชุมชน
แหงประเทศไทย 

119. น.ส.พอตา บุนยตีรณะ เขารวมประชุมกลุมทํางาน 
Wisdom.in.th ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 
เมษายน 
2553 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

120. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธิการประชากรและการ
พัฒนาในคณะกรรมาธิการ
สาธารณสุข วุฒิสภา ณ อาคาร
รัฐสภา 2 กรุงเทพฯ 

22 
เมษายน 
2553 

คณะกรรมาธิการการ
สาธารณสุข วุฒิสภา 

121. รศ.ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางครั้งท่ี 4 ณ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข 

26 
เมษายน 
2553 

สถาบันวิจัยระบบ-
สาธารณสุข             
กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข 

122. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมโครงการเครือขายกิจการ
นักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 6/2553 ณ อาคารพระ
มงกุฏเกลาเวชวิทยา วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

26 
เมษายน 
2553 

โครงการเครือขายกิจการ
นิสิต/นักศึกษาแพทย
แหงประเทศไทย 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
123. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมระดมสมอง 

(ราง) แผนงานเภสัชกรรวม
สรางสุขภาพชุมชน ณ  
คณะเภสัชศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

27 
เมษายน 
2553 

แผนงานเครือขาย 
เภสัชศาสตรเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ  
คณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

124. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
 

เขารวมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติ ณ หองประชุมรัฐสภา 
กรุงเทพฯ 

28 
เมษายน 
2553 

กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุร ี

125. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ เขารวมประชุม สกว. (TRF 
Forum) วาดวย "การเคลื่อนยาย
มนุษยขามพรมแดนและนัยเชิง
นโยบาย" ณ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

28 
เมษายน 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

126. รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 
อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  

โรจนคุรีเสถียร 

เขารวมประชุม Data Analysis 
for Wimproving Access to 
Sexual and Reproductive 
Health for Young Migrants" ณ 
กรุงเทพมหานคร 

3 - 6 
พฤษภาคม 
2553 

กระทรวงสาธารณสุข 

127. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริหารแผนงาน สอส. ระยะท่ี 2 
ครั้งท่ี 1/2553 ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 
พฤษภาคม 
2553 

คณะกรรมการแผนงาน
การพัฒนาสถาบัน 
การศึกษาสาธารณสุขให
เปนองคกรการสราง
เสริมสุขภาพ (สอส.) 
ระยะท่ี 2 

128. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 

เขารวมประชุมเพื่อสรางความ
เขาใจผูใชงานหลัก (HR Key 
User) เปนแนวทางไปสูการทํา 
UAT วันท่ี 7,10,11,12,14 
พฤษภาคม 2553  
ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 - 14 
พฤษภาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

129. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางแผนงาน สอส. 
ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2553 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน   
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

7 
พฤษภาคม 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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130. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุม The Launch of 

the Thailand Human 
Development Report 2009 ณ 
Siam City Hotel, Bangkok 

10 
พฤษภาคม 
2553 

UNDP Thailand 

131. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุม
คณะกรรมการนโยบายบัณฑิต
วิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2553  
ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 
พฤษภาคม 
2553 

งานแผนและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

132. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเครือขาย 
Palliative Care ในโรงเรียนแพทย 
ครั้งท่ี 4 ในหัวขอ Ethics & Law 
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

21 
พฤษภาคม 
2553 

แผนงานเครือขาย 
Palliative Care ใน
โรงเรียนแพทย โครงการ
แผนงานโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ      
(ระยะท่ี 4) 

133. นางวรรณ ีหุตะแพทย เขารวมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุร ีครั้ง
ท่ี 3/2553 (แทน ผอ.) ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเขต
กาญจนบุร ี

24 
พฤษภาคม 
2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยเขตกาญจนบุร ี

134. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางครั้งท่ี 1/2553 ณ 
โรงแรมอมารี แอรพอรต 
กรุงเทพฯ 

26 
พฤษภาคม 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

135. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันการศึกษา
พยาบาลศาสตร (วันท่ี 
1,14,18 มิถุนายน และ 6 
กรกฎาคม 2553) ณ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี สํานักงานวิชา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ และ วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย 

1 มิถุนายน 
2553 - 6 
กรกฎาคม 
2553 

สํานักงานประสานงาน
เครือขายพยาบาล
ศาสตร เพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (พย.สสส.) 
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136. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระเบียบ กฏ และ
กฏหมายดานอนามัยการเจริญ
พันธุในคณะกรรมการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 
ณ ตึกกรมอนามัย 

7 มิถุนายน 
2553 

คณะกรรมการพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ
แหงชาติ 

137. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 

เขารวมประชุมเพื่อฟงการ
นําเสนอ HR End to End ณ 
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 - 8 
มิถุนายน 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

138. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมการปรับปรุงแผน
หลัก สสส. ป 2554-2556 
ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารแผนคณะ
ท่ี 7 ณ โรงแรมสยามชิต้ี
กรุงเทพฯ 

8 มิถุนายน 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

139. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ศูนยประสานประชาคมเอดส
กรุงเทพมหานคร ณ สํานักงาน
ปองกันและบําบัดการติดยา-   
เสพติด สํานักงานเขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

9 มิถุนายน 
2553 

สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด 
สํานักงานเขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

140. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมกิจกรรมเครือขาย
โรงเรียนแพทยดานการจัดการ
ความรูครั้งท่ี 7/2553 ณ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและ 
วชิรพยาบาล 

11 
มิถุนายน 
2553 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย 

141. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ 
จํารัสฤทธิรงค 

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
รศ.ดร.อุไรวรรณ  

คนึงสุขเกษม 
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ 
Dr.Kerry Richter 

เขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ประเด็นและคําถามการ
ประเมินผลการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสของประเทศ ณ 
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอรท 
แอนด สปา จังหวัดเพชรบุร ี

14 - 16 
มิถุนายน 
2553 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
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142. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การจัดทําแผนการจัดการ
ความรู และการประเมินผล
ภายในโครงการของแผนงาน 
สอส. ระยะท่ี 2 ณ โรงแรมอมารี 
แอรพอรต กรุงเทพฯ 

14 - 15 
มิถุนายน 
2553 

แผนงานการพัฒนา
สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปน
องคกรการสรางเสริม
สุขภาพ (สอส.)  
ระยะท่ี 2 

143. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง ครั้งท่ี 15-
3/2553 ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

15 
มิถุนายน 
2553 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 

144. น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 
น.ส.จันทน ีปณีตจิตต 
 

เขารวมประชุมฝกซอมรับ
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 
2552 ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 
มิถุนายน 
2553 

กองบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

145. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการฯ แผนงานสื่อ
สรางสุขภาวะเยาวชน ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
กรุงเทพฯ 

16 
มิถุนายน 
2553 

แผนงานสื่อสารสุขภาวะ
เยาวชน (สสย.) 

146. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน เขารวมประชุมทีม Data 
Conversion Team ระบบงาน 
ERP เรื่อง Data Conversion 
Kick Off ณ สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเซีย 

18 
มิถุนายน 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

147. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
ทบทวนรางแผนท่ีการวิจัยดาน
การสรางเสริมสุขภาพ สําหรับ
วิชาชีพการพยาบาลและ
จัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นการวิจัย ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุร ี

19 
มิถุนายน 
2553 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบการพยาบาล 
(สวพ.) รวมกับแผนงาน
พัฒนาเครือขายพยาบาล
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ ระยะท่ี 2 

148. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมผูบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสวน
งาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 
1/2553 ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 
มิถุนายน 
2553 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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149. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมผูบริหาร : การ

พิจารณาขอเสนอตอประเด็น 
คําถามการประเมินผลการ
ปองกันและแกไขปญหาเอดสของ
ประเทศ ณ โรงแรมสวิสโฮเตล 
นายเลิศปารค 

22 
มิถุนายน 
2553 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

150. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมหารือพัฒนานัก
ประเมินครั้งท่ี 3/2553 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กรุงเทพฯ 

25 
มิถุนายน 
2553 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
กรุงเทพฯ 

151. นางวริศรา ไววิ่งรบ เขารวมประชุมเพื่อดําเนินการ
เลือกกรรมการอุทธรณและ    
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยจาก
ขาราชการตําแหนงประเภท
ท่ัวไป ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 
มิถุนายน 
2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

152. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมวิชาการแผนงาน
เภสัชศาสตรเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ ณ โรงแรมเดอะทวิน 
ทาวเวอร 

27 - 28 
มิถุนายน 
2553 

แผนงานเครือขายเภสัช
ศาสตรเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) 

153. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง ครั้งท่ี 2/2553 ณ 
อาคารสถาบันรวมผลิตแพทย 
กรมการแพทย  
โรงพยาบาลราชวิถ ี

29 
มิถุนายน 
2553 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท.) 

154. ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 
อ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร 
น.ส.กมลชนก ขําสุวรรณ 
รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 

เขารวมประชุมแผนวิจัยบูรณา
การผูสูงอายุ ครั้งท่ี 5 ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 
มิถุนายน 
2553 

สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

155. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ 
 โรจนคุรีเสถียร 

เขารวมประชุมระดมความ
คิดเห็น โครงการจัดทําแผน
แมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ความ
ผันผวนของราคาพลังงาน และ
วิกฤตอาหารของโลก ครั้งท่ี 5 ณ 
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร 
กรุงเทพฯ 

30 
มิถุนายน 
2553 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
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156. รศ.ดร.อรพินทร  

พิทักษมหาเกตุ 
เขารวมประชุมเพื่อสัมภาษณ
คัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ
ของ ปอมท. ประจําป พ.ศ. 
2552 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

30 
มิถุนายน 
2553 

สภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล 

157. อ.ดร.เฉลิมพล แจมจันทร 
รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา 
ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 
 

เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 6 "ประชากรและสังคม 
2553" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร 
กรุงเทพฯ 

1 
กรกฎาคม 
2553 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล รวมกับ มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย และกองทุน
ประชากรแหง
สหประชาชาติ 

158. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมและเปดตัว
โครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2553 ณ โรงแรม
รามา การเดนส กรุงเทพฯ 

2 
กรกฎาคม 
2553 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

159. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเครือขาย 
Palliative Care ในโรงเรียน
แพทย ครั้งท่ี 4 ณ โรงพบาบาล
พระมงกุฏเกลา 

2 
กรกฎาคม 
2553 

เครือขาย Palliative Care 
ในโรงเรียนแพทย ใน
แผนงานโรงเรียนแพทย
สรางเสริมสุขภาพ    
ระยะท่ี 4 

160. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางครั้งท่ี 2/2553 ณ 
โรงแรมอมารี แอรพอรต   
กรุงเทพฯ 

4 
กรกฎาคม 
2553 

โครงการพัฒนาตนแบบ
การดําเนินงาน สราง
เสริมสุขภาพในบริบท
พยาบาล (สสส.) 

161. นายสมเกียรติ เขียวแก 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 

เขารวมประชุมเพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงขอมูลวัสดุของ   
สวนงาน ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 - 6 
กรกฎาคม 
2553 

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี 

162. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย เขารวมประชุมเครือขายผูบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  
ครั้งท่ี 2/2553 ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 
กรกฎาคม 
2553 

กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

163. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุม Invitation to the 
World Population Day 
Observance "Everyone Counts" 
ณ Santi Mitri Building, the 
Government House, Bangkok 

9 
กรกฎาคม 
2553 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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164. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําภาพอนาคต
กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม 
นนทนที รีสอรท จังหวัดนนทบุร ี

9 - 10 
กรกฎาคม 
2553 

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

165. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมปรึกษาหารือและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนว
ทางการติดตามประเมินผลการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง ณ สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กรุงเทพฯ 

14 
กรกฎาคม 
2553 

สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กรุงเทพฯ 

166. นางสุภาณ ีปลื้มเจริญ 
นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 

เขารวมประชุมเครือขายนโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Policy Network) และเครือขาย
ปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Network) ในสวน
งานเขารวมโครงการ CoP HR    
สูความเปน "คนมหิดล" ณ 
โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว         
รีสอรท จังหวัดกาญจนบุร ี

18 - 19 
กรกฎาคม 
2553 

งานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล                   
กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

167. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุม "สานพลัง
เครือขาย : สานพลังสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ" ณ โรงแรม     
เอบีนา เฮาส กรุงเทพฯ 

21 
กรกฎาคม 
2553 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

168. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริหารแผนงาน สอส. ระยะท่ี 2 
ครั้งท่ี 2/2553 ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 
กรกฎาคม 
2553 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

169. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุม A Consultative 
Meeting on the Impact of 
Demographic Changes in 
Thailand ณ Siam City Hotel, 
Bangkok 

22 - 23 
กรกฎาคม 
2553 

UNFPA Representative 
in Thailand 

170. นางจําเริญศร ีเขียวแก เขารวมประชุมเพื่อฟงอธิบาย 
ERP Test Script (Unit) ของ
ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 
กรกฎาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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171. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 

นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
เขารวมประชุมเพื่อฟงอธิบาย HR 
Simulation ณ สถาบันชีววิทยา
ศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

28 
กรกฎาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

172. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุม "กลยุทธการ
บริหารงานพยาบาลดานอาชีว  
อนามัยในโรงเรียนแพทย/
โรงพยาบาล" ณ โรงแรมแกรนด 
เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ 

3 สิงหาคม 
2553 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย 

173. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  
โรจนคุรีเสถียร 

เขารวมประชุมคณะทํางาน
พัฒนาการใหบริการขอมูลสถิติ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ณ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  
จังหวัดนนทบุร ี

6 สิงหาคม 
2553 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 
จังหวัดนนทบุร ี

174. รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง เขารวมประชุมประจําป 2553 
เรื่อง "ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11" ณ ศูนยแสดงสนิคา
และการประชุม อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

6 สิงหาคม 
2553 

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

175. นางจําเริญศร ีเขียวแก 
น.ส.ณัฐิดา ศรีทอง 

เขารวมประชุมเพื่อทดสอบระบบ
ของระบบบัญชีแยกประเภท (GL 
UAT) ของ ERP ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 - 11 
สิงหาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

176. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมเครือขายโรงเรียน
แพทยดานการจัดการความรู
และฐานขอมูลความรูการสราง
เสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 8/2553 ณ 
อาคารสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชิน ี

9 สิงหาคม 
2553 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย 

177. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย เขารวมประชุมเตรียมการและ
ซักซอมความเขาใจในการถาย
โอนระบบการเงินหลักสูตรมาอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

10 
สิงหาคม 
2553 

งานแผนและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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178. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมคณะทํางาน

วิชาการเฉพาะประเด็นการ
แกปญหาวัยรุนไทยกับการ
ต้ังครรภท่ีไมพรอม ณ สํานัก
อนามัยการเจริญพันธุ          
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

10 
สิงหาคม 
2553 

สํานักอนามัยการเจริญ
พันธุ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

179. อาจารยยุพิน วรสิริอมร เขารวมประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุร ีครั้ง
ท่ี 4 (3/2553) ณ อาคาร
อํานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

16 
สิงหาคม 
2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

180. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ เขารวมประชุมเพื่อพิจารณา
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ณ 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

16 
สิงหาคม 
2553 

คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัด
นครปฐม 

181. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น เรื่อง "ราง 
พระราชบัญญัติคุมครองอนามัย
การเจริญพันธุ พ.ศ. ...." ณ 
โรงแรมทีเค. พาเลช กรุงเทพฯ 

16 
สิงหาคม 
2553 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสขุ 

182. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมกรรมการกํากับ
ทิศทาง วิสามัญ ครั้งท่ี 1/2553 
ณ สถาบันรวมผลิตแพทย 
โรงพยาบาลราชวิถี วิทยาลัย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

17 
สิงหาคม 
2553 

กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย 

183. รศ.อรทัย อาจอ่ํา เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กํากับทิศทางแผนงาน สอส.
ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 3/2553 ณ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

23 
สิงหาคม 
2553 

สํานักงานแผนงานการ
พัฒนาสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขใหเปนองคกร
การสรางเสริมสุขภาพ 
(สอส.) ระยะท่ี 2 

184. นางจําเริญศร ีเขียวแก เขารวมประชุมเตรียมความ
พรอมขอมูลยกยอดข้ึนระบบ 
ERP ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 - 24 
สิงหาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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185. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย 

ผศ.ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย 
น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย 

เขารวมประชุม เรื่อง "การรับฟง
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
รับรูรายได/คาใชจายดานการศึกษา 
ต้ังแตระดับปริญญาตรี และหลัง
ปริญญาตรีข้ึนไป" ณ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 
สิงหาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

186. นายสมเกียรติ เขียวแก 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 

เขารวมประชุมเตรียมความพรอม
ขอมูลยกยอดข้ึนระบบ ERP ณ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 - 24 
สิงหาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

187. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมอนุกรรมการพัฒนา
ระเบียบ กฏ และกฏหมายดาน
อนามัยการเจริญพันธุ ครั้งท่ี 
4/2553 ณ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

25 
สิงหาคม 
2553 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสขุ 

188. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ ์ เขารวมประชุม เรื่อง "การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรพัฒนางานอนามัย
การเจริญพันธุวัยทํางานและวัย
ทอง" ณ โรงแรมทีเค พาเลส 
กรุงเทพฯ 

26 - 27 
สิงหาคม 
2553 

สํานักอนามัยการเจริญ
พันธุ กรมอนามัย 
จังหวัดนนทบุร ี

189. นายธีระพงศ สันติภพ เขารวมประชุมเฉพาะกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานท่ีอยู
อาศัย" ณ สํานักงานสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
อาคารรวมหนวยราชการ 
กรุงเทพฯ 

27 
สิงหาคม 
2553 

คณะทํางานโครงสราง
พื้นฐานคมนาคม และ
พลังงาน สํานักงานสภา
ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

190. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมพิจารณาโครงการ
รายงานสถานการณสุขภาพจิต
ประจําป ณ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

27 
สิงหาคม 
2553 

แผนงานสรางเสริม
สุขภาพจิตไทย 
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191. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 

นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
เขารวมประชุมการตรวจสอบขอมูล
สําหรับการจําลองขอมูลระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR 
Simulation) และเขารวมประชุม
เพื่อจําลองการใชงานระบบ
โครงการ ERP ของ HR Key User 
ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 - 31 
สิงหาคม 
2553 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

192. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 

เขารวมประชุมสรุปผลระบบ
โครงการ ERP ของ HR Key User 
ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 
กันยายน 
2553 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

193. อ.ดร.เกรียงศักด์ิ  
โรจนคุรีเสถียร 

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สาน
พลังเครือขาย: สานพลังสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 2" ณ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ 

15 
กันยายน 
2553 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

194. น.ส.เอื้อมเดือน แกวสวาง เขารวมประชุมผูประสานงาน
บริหารการวิจัย ระดับปฏิบัติการ 
(ครั้งท่ี 4) ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 
กันยายน 
2553 

กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

195. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
นางสุภาณ ีปลื้มเจริญ 
นางเอมอร สมิตสันต 
น.ส.จุฑากาญจน  

อติธนานันท 

เขารวมประชุมชี้แจงระบบ MU-
ERP สําหรับรองคณบดี/รอง
ผูอํานวยการสวนงาน และหัวหนา
งาน ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 
กันยายน 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

196. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต เขารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
เตรียมจัดงาน "มหิดลวิชาการ 54" 
ครั้งท่ี 2/2553 ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 
กันยายน 
2553 

กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2.4.2  การพัฒนาบุคลากร- เขารวมฝกอบรม 

สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่เพิ่มพูนทักษะการทํางานเขา
รวมฝกอบรม 

ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
1. รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 

ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย 
ผศ.ดร.ภาณี วงษเอก 
ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ 
อาจารย มาล ีสันภูวรรณ 
นางสาวสุภรต จรัสสิทธิ ์
นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 
วาท่ี ร.ต. นิพนธ  

ดาราวุฒิมาประกรณ 
วาท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 
นางสาวพอตา บุนยตีรณะ 
นางสาวสาสิน ีเทพสุวรรณ 
นางสาวสุรัตนา พรวิวัฒนชัย 
นางสาววรรณภา อารีย 
นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ 
นางสาวธีรนุช กอนแกว 
นางสาวดวงวิไล แซใช 
นางสาวกัญญา อภิพรชัยสกุล 

เขารวมอบรมการใชระบบ
ตรวจสอบการคัดลอก
บทความ Turnitin ณ 
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

21 ตุลาคม 
2552 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว เขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการถายภาพเพื่อ
การประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(Mahidol University 
Photo Story) ณ งาน
ประชาสัมพันธ          
กองบริหารงานท่ัวไป 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11-23 
พฤศจิกายน 
2552 

งานประชาสัมพันธ 
กองบริหารงานท่ัวไป 
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นางสาวอภิญญพัทร กุสิยารังสิทธิ ์ เขารวมอบรมเครือขาย
ประชาสัมพันธ เรื่อง 
"การสราง Information 
Center for Public 
Relations" ณ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 
พฤศจิกายน 
2552 

งานประชาสัมพันธ 
กองบริหารงานท่ัวไป 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 

4. รศ.ดร.ศิรินันท กิตติสุขสถิต 
นางสาวณัฐชนันทพร มีสุวรรณ 

เขารวมอบรมการใช
โปรแกรม "ระบบจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัด 
(KPI) และผลการ
ดําเนินการ" ณ อาคาร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการแพทย 
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 
ธันวาคม 
2552 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. นางวริศรา ไววิ่งรบ 
วาท่ี ร.ต. นิพนธ  

ดาราวุฒิมาประกรณ 
 

เขารวมอบรมการใชงาน
ระบบ MUSIS ระยะท่ี 1 
ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 
ธันวาคม 
2552 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. นางวริศรา ไววิ่งรบ 
นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ รุนท่ี 
2 เรื่อง "การพัฒนางาน
วิชาการจากงานประจํา 
(Routine to Research: 
R2R)" สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
โรงแรมเอสดีอเวนิว 
กรุงเทพฯ 

13-15 
มกราคม 
2553 

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. วาท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี อบรมใชงานระบบ 
MUSIS ระยะท่ี 1 (ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส) 
ณ หองฝกอบรม
คอมพิวเตอร สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 
มกราคม 
2553 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. นางสาวอารยา ศรีสาพันธ อบรมหลักสูตร
เลขานุการ/ผูชวย
ผูบริหารยุคใหม (Smart 
Secretary) ณ โรงแรม      
เอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ 

16 
มกราคม 
2553 

งานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กองทรัพยากร
บุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
9. นางจําเริญศร ีเขียวแก อบรมผูใชงานหลัก

ระบบงานบัญชีบริหาร 
(CO) เพิ่มเติม ณ หอง
อบรมท่ี กอง IT 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 
มกราคม 
2553 

บริษัท ดีลอยท คอน
ซัลต้ิง จํากัด 

10. นางสาวดวงวิไล แซใช อบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) 
ไอที-เทคโนโลยี
การศึกษา ณ หอสมุดและ
คลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 
กุมภาพันธ 
2553 

หอสมุดและคลัง
ความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. นางสาวดวงวิไล แซใช อบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ" 
ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 
กุมภาพันธ 
2553 

หอสมุดและคลัง
ความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12. นางสาวดวงวิไล แซใช อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ" ณ หอสมุด
และคลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

19 มีนาคม 
2553 

หอสมุดและคลัง
ความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. นางสาวดวงวิไล แซใช อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การใชโปรแกรมการ
จัดการบรรณานุกรม 
Endnote" ณ หอสมุดและ
คลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 มีนาคม 
2553 

หอสมุดและคลัง
ความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. นางสาวพอตา บุนยตีรณะ อบรมการฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ของบุคลากรสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ณ 
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 เมษายน 
2553 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
15. นางสมปรารถนา นามขาน 

นางสาวกุลวธู วจนสาระ 
วาท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 
วาท่ี ร.ต. นิพนธ  

ดาราวุฒิมาประกรณ 
นางสาวดวงวิไล แซใช 
นางสาวอารยา ศรีสาพันธ 
นางสาวอภิญญพัทร กุสิยารังสิทธิ ์
นายพงษศักด์ิ สกุลทักษิณ 
นางสาวรัตนาพร อินทรเพ็ญ 
นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ 
นายอดิศักด์ิ รัตนศรันยวงศ 
นางสาวสุทธิดา ชวนวัน 
นางสาวจันทน ีปณีตจิตต 

อบรมการฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ของบุคลากรสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ณ 
สถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-29 
เมษายน 
2553 

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16. นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 

อบรมโครงการ "พัฒนา
ศักยภาพหัวหนางาน/
หัวหนาหนวย" ณ คณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร 

20-29 
เมษายน 
2553 

คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

17. นางจําเริญศร ีเขียวแก 
นายสมเกียรติ เขียวแก 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 

อบรมทดสอบระบบ 
(UAT) รวม 17 วัน  
ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 
เมษายน 
2553-21 
พฤษภาคม 
2553 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. นางสาวพรทิพย ภุมราพันธุ อบรมการใชงานระบบ 
MUSIS ระยะท่ี 1 (ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส) 
ณ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28 
เมษายน 
2553 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

19. นางสาวดวงวิไล แซใช อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การใชโปรแกรม 
Facebook" ณ หอสมุด
และคลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 
พฤษภาคม 
2553 

หอสมุดและคลัง
ความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
20. วาท่ี ร.ต. นิพนธ  

ดาราวุฒิมาประกรณ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร SPSS for 
Windows สําหรับการ
วิเคราะหขอมูลงานวิจัย" 
ณ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 
พฤษภาคม 
2553 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. ผศ.ดร.อาร ีจําปากลาย อบรมโครงการพัฒนานัก
บริหาร มหาวิทยาลัย 
มหิดล รุนท่ี 6 ณ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25 
พฤษภาคม 
2553-1 
สิงหาคม 
2553 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. นางวริศรา ไววิ่งรบ เขารวมอบรมเชิง 
ปฏิบัติการสรางคุณอํานวย 
(Facilitator) มือใหม "การ
ใช KM เปนเครื่องมือจัด
ความรู เติมเต็มงาน
ประจํา” ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอรแคว  รีสอรท แอนด 
สปา จังหวัดกาญจนบุร ี

11-12 
มิถุนายน 
2553 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน เขารวมอบรมการทดสอบ
ระบบ HR END TO END 
UAT ณ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-2 
กรกฎาคม 
2553 

กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

24. นางสุภาณ ีปลื้มเจริญ 
นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 

เขารวมอบรมโครงการ 
CoP HR สูความเปน "คน
มหิดล" ณ โรงแรมเฟลิกซ 
ริเวอรแคว รีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุร ี

18-19 
กรกฎาคม 
2553 

งานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กองทรัพยากร
บุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

25. นายณัฐวุฒิ จันทรอุน 
นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ 

เขารวมอบรม "พัฒนา
ศักยภาพหัวหนางานและ
หัวหนาหนวย" รุนท่ี 2 ณ 
อาคารสิ่งแวดลอมพัฒน-
ดล คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3-10 
สิงหาคม 
2553 

คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล กิจกรรม/สถานท่ี วันท่ี จัดโดย 
26. รศ.ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ 

นางสาวพอตา บุนยตีรณะ 
วาท่ี ร.ต. เกียรตินิยม ขันตี 

เขารวมอบรมโครงการ
พัฒนาทักษะดาน ICT สู
สังคม ณ คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

18-19 
สิงหาคม 
2553 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

27. อาจารย มาล ีสันภูวรรณ 
นายปราโมช อัครวณิชเลิศ 
นางสาวเอื้อมเดือน แกวสวาง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การใชระบบบริหาร
งานวิจัยแหงชาติ 
(National Research 
Project Management : 
NRPM)" ณ สํานักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 
สิงหาคม 
2553 

งานบริหารเงินทุน
วิจัย กองบริหาร
งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

28. นายสมชาย ทรัพยยอดแกว 
นางสาวณัฐชนันทพร มีสุวรรณ 
นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย 
นางวริศรา ไววิ่งรบ 
นางสมปรารถนา นามขาน 
นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ 
นางจําเริญศร ีเขียวแก 
นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว 
นายอนุสรณ เทียนงูเหลือม 
นางสาวภคพร พุทธโกษา 
นางสาวพอตา บุนยตีรณะ 

อบรมโครงการเขียน
ผลงานอยางไรใหเกิด
ความกาวหนา ณ 
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเซีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 กันยายน 
2553 

กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29. นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว อบรมเชิงปฏิบัติการสราง
คุณอํานวย (Facilitator) 
มือใหม รุนท่ี 2 "การใช 
KM เปนเครื่องมือจับ
ความรู เติมเต็มงาน
ประจํา" ณ โรงแรมสาย
ลม อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

24-25 
กันยายน 
2553 

กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2.4.3  การพัฒนาบุคลากร- ศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ศึกษา/หลักสูตร สถานท่ีศึกษา 

1. นางสาวสุภรต  จรัสสิทธิ ์ 
ตําแหนงนักวิจัย 
(2 พฤศจิกายน 2552 -       
2 สิงหาคม 2553) 

สาขาวิชาประชากรศาสตร แบบเนน
การทําวิทยานิพนธ 
แหลงทุน  สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยประชากรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. นางสาวสุภรต  จรัสสิทธิ ์ 
ตําแหนงนักวิจัย 
(2 สิงหาคม 2553 –  
1 สิงหาคม 2555) 

Population and Social Gerontology 
แหลงทุน Miami University- 
Mahidol University Joint program 
in Population and Social 
Gerontology 

1. Scripps Gerontology  
Center, Miami University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

2. สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นางสาวจงจิตต  ฤทธิรงค 
ตําแหนงนักวิจัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต /สาขา
ประชากรศาสตร 
แหลงทุน สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นางรศรินทร  เกรย 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ 
แหลงทุน  ทุนสวนตัว 

ภายในประเทศไทย 

 

2.5 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3 ปงบประมาณ 2553  โดยมี   
รองผู อํานวยการ ฝายบริหารและการประกันคุณภาพ  ทําหนาที่กํากับดูแล ใหคําปรึกษา 
เสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลในการดําเนินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองฯ สําหรับโครงสรางงานประกันคุณภาพ ดังรายละเอียดแสดงไวในแผนผัง
โครงสรางองคกร  และมีคําสั่งแตงต้ังคณะจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานที ่5 ทุกป เพื่อจัดทํารายงานฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ใหความเห็นชอบ 

 

มีคณะกรรมการฯ และคณะทํางานกลุมยอยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
วัตถุประสงคสนับสนุนและดําเนินการ ติดตามกิจกรรมตางๆ ของสถาบันฯ เพื่อการสงเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ ดาน เชน กิจกรรมสงเสริมศาสนา ประเพณีนิยมตางๆ เชน วัน
สงกรานต การแสดงมุทิตาจิต วันไหวครู ใหถือเปนประเพณีปฏิบัติสืบเน่ือง เพื่อการดํารงวิถีความ
เปนไทย การตรวจสุขภาพประจําป เพื่อความเปนเอกภาพ การมอบทุนการศึกษาแกบุตรธิดาของ
บุคลากรในสถาบันฯเปนตน ซึ่งคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ มีหนาที่รับผิดชอบและ
ประสานงานดานกิจกรรมตางๆ  ทั้งภายในและนอกสถาบันฯ  โดยกิจกรรมที่ปฏิบั ติใน
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 6 คณะทํางาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. วันครบรอบ 38 ป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่จัดข้ึนในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2552 มีคณะที่ปรึกษา และคณะทํางานทําหนาที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะ สงเสริม 
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สนับสนุน กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดงาน สนับสนุนดังกลาว และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

2.  คณะทํางานฝายจัดพิธีสงฆฯ ในโอกาสงานวันครบรอบ 38 ป สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ที่จัดข้ึนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรับผิดชอบ/ดูแลพิธีการตางๆ ให
ครบถวน มีหนาที่กํากับดูแล ใหการจัดงานบรรลุเปาหมาย และรายงานผลตอคณะกรรมการ
ประจําสถาบันฯ 

3.  คณะทํางานฝายทุนการศึกษา ในโอกาสงานวันครบรอบ 38 ป สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม เพื่อสนับสนุนและใหโอกาสเยาวชนดานการศึกษา และคณะกรรมการชุดน้ี 
จะทําหนาที่ดูแลกํากับใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย และประสานงานการจัดสรร
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียน จํานวน 210 ทุน จาก 7 โรงเรียน ภายในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

4.   คณะกรรมการจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรประจําป ครั้งที่ 30  เพื่อทําหนาที่
ดําเนินการดานกิจกรรมและการจัดการตางๆ รวมถึงรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ   
เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตางๆ ที่จะปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

5.   คณะกรรมการกิจกรรมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีการจัดการประชุมทุก   
2 เดือน เพื่อใหการดําเนินการและการเสนอขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพที่ 5 เพื่อ
การปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมดานน้ีใหเกิดประโยชน เกิดความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ 

6. บุคลากรของสถาบันฯ ไดรับเชิญใหทําหนาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 

 6.1 ศาสตราจารย ดร.ปราโมทย ประสาทกุล ไดรับแตงต้ังใหเปนประธาน
กรรมการ ของคณะกรรมการคัดเลือก “แม 100 ป” ในงาน “มหิดล-วันแม” ประจําป 2553   

 6.2 คณะกรรมการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  จํานวน 3 คณะกรรมการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

6.2.1 คณะกรรมการรณรงคและประหยัดพลังงานประจําสถาบันฯ ทําหนาที่
กํากับดูแลใชพลังงานเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล   โดยการหามาตรการปฏิบัติ 
เชน การรณรงค การปลูกจิตสํานึก และการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ รวมถึง
รายงานผลการประหยัดพลังงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการรณรงค
และประหยัดพลังงานประจําสถาบันฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 
ติดคําขวัญประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประหยัดพลังงานตามจุดตางๆ ภายในอาคาร เปนตน  คณะ
กรรมการฯ มีการจัดประชุม อยางนอย 3 ครั้งตอป 

6.2.2 คณะกรรมการจัดระเบียบความเรียบรอยในสถานที่ทํางานประจํา
สถาบันฯ ทําหนาที่ดูแลดานการจัดระเบียบความเรียบรอยในสถานที่ทํางาน (5 ส.) เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพของการทํางานและสรางจิตสํานึกในการดูแลปรับปรุงสถานที่ทํางานใหมี
สภาพแวดลอมที่มีสุขลักษณะ เรียบรอยและสวยงาม  มีการประชุมระดมความคิดเห็น คณะ
กรรมการฯ มีการจัดประชุม อยางนอย 4 ครั้งตอป เพื่อเสนอผลการประชุมตอคณะกรรมการ
กิจกรรมสถาบันฯ การจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคลากรใชประโยชนอุปกรณเพื่อ
สุขภาพที่จัดหาไว เชน การจัดใหมีเครื่องทําโอโซน เครื่องวัดความดันโลหิต และ หองออกกําลัง



กาย การประกวดความสะอาดและเปนระเบียบของ
ผูอํานวยการสะสาง และการจัดกิจกรรม 

6.2.3 คณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
หนาที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เชน 
นํ้า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ เปนตน
อยางนอย 2 ครั้งตอป และเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
สถาบันฯ   
 

สถาบันฯ ใหความสําคัญกับแผนงานและกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
นโยบายและแผนงานที่เปนรูปธรรม ไดแก การแตงต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและ
คณะทํางานฯ ทําหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาดูแล กํากับ และรายงานผลการปฎิบัติงานตอคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อใหแผนงานมีความตอเน่ือง เปน
เพื่อสงเสริมและสรางสรรคคุณภาพชีวิ
(Happiness) มีความสามัคคี (Unity) 
(Honour System) ความเสมอภาค (Equality) 
เพื่อนําสถาบันฯ สูสถาบันการศึกษาที่มีความ
เอกลักษณความเปนไทย โดยมีแผนงานดังน้ี

 

1. การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเอกภาพและสอดคลองกับ
Core Values ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 1.1 กิจกรรมงานวันครบรอบ 

 
 1.2 กิจกรรมมุฑิตาจิต

วันสงกรานต งานมุฑิตาจิตคารวะอาจารยอาวุโสหรือผูเกษียณอายุราชการ 

กิจกรรมการทําบุญตักบาตรในวันครบรอบ 

 รายงานประจําป 

กาย การประกวดความสะอาดและเปนระเบียบของหองทํางาน การจัดกิจกรรมสํานักงาน
และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปละ 1 ครั้ง เปนตน  

คณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
หนาที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

การควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
 การจัดทําแบบกรอก Preventive Maintenance ของเครื่องกรอง

วจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ เปนตน คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุม 
ครั้งตอป และเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

ใหความสําคัญกับแผนงานและกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ปธรรม ไดแก การแตงต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและ

ทําหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาดูแล กํากับ และรายงานผลการปฎิบัติงานตอคณะ
ความตอเน่ือง เปนวัฒนธรรมองคกรที่ถือปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการทํางานอยางมีความสุข 
(Unity) ใหเกียรติและใหความไววางใจในการทํางานซึ่งกันและกัน

(Equality) ภราดรภาพ (Equity) และความจริงใจ (Sincerity) 
สูสถาบันการศึกษาที่มีความเปนเลิศทาง อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและคง

เอกลักษณความเปนไทย โดยมีแผนงานดังน้ี  

การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเอกภาพและสอดคลองกับ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมีกิจกรรมจํานวน 8 กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมงานวันครบรอบ 38 ป การกอต้ังสถาบันฯ       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมมุฑิตาจิตในโอกาสสําคัญตางๆ เชน การรดนํ้าขอพรอาจารยอาวุโสใน
วันสงกรานต งานมุฑิตาจิตคารวะอาจารยอาวุโสหรือผูเกษียณอายุราชการ  

 

กิจกรรมการทําบุญตักบาตรในวันครบรอบ 38 ป 
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การจัดกิจกรรมสํานักงาน

คณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ทํา
หนาที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

การควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ของเครื่องกรอง

คณะกรรมการฯ มีการจัดประชุม 
ครั้งตอป และเสนอผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

ใหความสําคัญกับแผนงานและกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
ปธรรม ไดแก การแตงต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการและ

ทําหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาดูแล กํากับ และรายงานผลการปฎิบัติงานตอคณะ
ที่ถือปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

อยางมีความสุข 
ใหเกียรติและใหความไววางใจในการทํางานซึ่งกันและกัน 

Sincerity) 
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและคง

การสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรเพ่ือความเปนเอกภาพและสอดคลองกับ 
 
 

ในโอกาสสําคัญตางๆ เชน การรดนํ้าขอพรอาจารยอาวุโสใน
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กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 
 
 
 

 

 

กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต 

 

 



  1.3  การจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร
  1.4 การจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสํานักงานผูอํานวยการ ครั้งที ่
  

 รายงานประจําป 

การจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที ่30   
การจัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสํานักงานผูอํานวยการ ครั้งที ่12 

กิจกรรมสัมมนาบุคลากรป 53 
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  1.5 การตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากรทุกระดับ
 1.6 การดูแลรักษา
สถาบันฯ  
 1.7 การจัดทําจดหมายขาว 
ประชากรและสุขภาพ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 

1.8  กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกรในบทบาทของสถาบันการศึกษา เชน 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การจัดกิจกรรมเสริมสําหรับ
มรรยาทไทย ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ การสัมมนาแนะนําการเรียนฯ จากรุนพี่สูรุนนอง เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรูเชิงวัฒนธรรม งานพิธีไหวครู จัดกิจกรรม
มหาบัณฑิตทุกปการศึกษา   

 

2. อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมประจําชาติ
2.1 การจัดงานวันสงทายปเกา
2.2 การจัดกิจกรรม
2.3. สนับสนุนการแตงกายดวยชุดประจําชาติในโอกาสตางๆ เชน พิธีไหวคร ู

วันสงกรานต งานวันครบรอบสถาบันฯ
 
 

 
 
 
 
 
  

กิจกรรม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

การตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากรทุกระดับ  
ดูแลรักษาสถานที่ออกกําลังกายสําหรับบุคลากรและนักศึกษาของ

ทําจดหมายขาว ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูดานสิ่งแวดลอม  
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกรในบทบาทของสถาบันการศึกษา เชน 

กิจกรรมเสริมสําหรับนักศึกษานานาชาติ เชน การสอนภาษาไทย
มรรยาทไทย ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ การสัมมนาแนะนําการเรียนฯ จากรุนพี่สูรุนนอง เพื่อ

งานพิธีไหวครู จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและ

อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมประจําชาติ จํานวน 3 กิจกรรม ดังน้ี 
สงทายปเกา-ตอนรับปใหม 

กิจกรรมประเพณวีันสงกรานต  
สนับสนุนการแตงกายดวยชุดประจําชาติในโอกาสตางๆ เชน พิธีไหวคร ู

วันสงกรานต งานวันครบรอบสถาบันฯ เปนประจําทุกป  

กิจกรรมสงทายปเกา – ตอนรับปใหม 

บุคลากรและนักศึกษาของ

ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ

กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกรในบทบาทของสถาบันการศึกษา เชน การ
การสอนภาษาไทย 

มรรยาทไทย ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ การสัมมนาแนะนําการเรียนฯ จากรุนพี่สูรุนนอง เพื่อ
แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและ

 

สนับสนุนการแตงกายดวยชุดประจําชาติในโอกาสตางๆ เชน พิธีไหวคร ู      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

กิจกรรมประเพณีวัน

 รายงานประจําป 

                              

 

วันสงกรานต 
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กิจกรรมกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 



3. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชนและสังคม
3.1 การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรธิดาของบุคลากรในสถาบันฯ และนักเรียนใน

โรงเรียนเขตอําเภอพุทธมณฑล 
ทุนการศึกษา  

3.2 การบริจาคเครื่องฉายขามศีรษะใหกับโรงเรียนบานคลองโยง จ
 

         
 

4.  บูรณาการการวิจัยเพ่ือสรางสังคมแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรม
สถาบันฯ มีพันธกิจหลัก 

ปฏิบัติสูชุมชนและสังคม  เพื่อสรางสังคมที่มีความรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว
ไดปรับยุทธศาสตรการวิจัยใหเหมาะสมยิ่งข้ึนจาก 
เปรียบเทียบดานลางน้ี 

 

 
  
 
 
  

กลุมงานวิจัย 8 กลุม (เดิม) 
 

1. การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงประชากร 
ครอบครัวและสังคม 

2. อนามัยเจริญพันธุ  เพศสัมพันธ และเอช
ไอวี/เอดส 

3. ประชากรและสุขภาพอนามัย 
4. แรงงาน การยายถิ่น และความเปนเมือง
5. ประชากรและสิ่งแวดลอม 
6. การศึกษาบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
7. การศึกษาประชากรในเอเซียอาคเนย
8. การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรชาติ  
 

 รายงานประจําป 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพ่ือชุมชนและสังคม จํานวน 2 กิจกรรม ดังน้ี
การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรธิดาของบุคลากรในสถาบันฯ และนักเรียนใน

 จํานวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 

การบริจาคเครื่องฉายขามศีรษะใหกับโรงเรียนบานคลองโยง จ. นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         กิจกรรมการบริจาคทุนการศึกษา 

บูรณาการการวิจัยเพ่ือสรางสังคมแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรม
สถาบันฯ มีพันธกิจหลัก 5 ประการที่เนนการสรางความรูจากการวิจัยสูการ

เพื่อสรางสังคมที่มีความรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว
ไดปรับยุทธศาสตรการวิจัยใหเหมาะสมยิ่งข้ึนจาก 8 กลุม เปนกลุมงานวิจัย 6 กลุม ดัง

การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงประชากร 

อนามัยเจริญพันธุ  เพศสัมพันธ และเอช

แรงงาน การยายถิ่น และความเปนเมือง 

การศึกษาบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
การศึกษาประชากรในเอเซียอาคเนย 
การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อตอบสนอง

กลุมงานวิจัย 6 กลุม (ปรับใหม
 

1. การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัวและสังคม
2. ผูสูงอายุ  
3. เพศวิถ ีเพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ  
4. ประชากร สิ่งแวดลอม และสุขภาพ  
5. การยายถิ่น ความเปนเมือง และแรงงานขามชาติ
6. ประเด็นอื่น ๆ และเรื่องเรงดวนเชิงนโยบาย
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กิจกรรม ดังน้ี 
การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรธิดาของบุคลากรในสถาบันฯ และนักเรียนใน

ทุน รวมทั้งสิ้น 210 

นครปฐม  

บูรณาการการวิจัยเพ่ือสรางสังคมแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรม  
ประการที่เนนการสรางความรูจากการวิจัยสูการ

เพื่อสรางสังคมที่มีความรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว สถาบันฯ 
กลุม ดังการ

 

ปรับใหม) 

การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัวและสังคม 

 
 

การยายถิ่น ความเปนเมือง และแรงงานขามชาติ  
ประเด็นอื่น ๆ และเรื่องเรงดวนเชิงนโยบาย  
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  จากยุทธศาสตรดังกลาว
ชุมชน และองคกรระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรูเดิม และสรางองค
ความรูใหมบนพื้นฐานของความหลากหลายดานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ภายใตแผ
  1. รวบรวมและพัฒนาผลที่ไดจากการวิจัยเปนฐานขอมูลการวิจัย  
  2. บูรณาการเขากับแผนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝกอบรมระยะสั้น
  3. เผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยสูการปฏิบัติ และการกําหนดนโยบาย
  ภายใตแผนดําเนินการ 
เปนฐานขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน โครง
ระดับประเทศกับสุขภาวะที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โครง
ประเทศ นําเสนอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคลและระดั
ของประชากรที่มีความตางดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/
 
  

การจัดงานวันเด็กรวมกับสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

จากยุทธศาสตรดังกลาว สถาบันฯ ไดดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ชุมชน และองคกรระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรูเดิม และสรางองค
ความรูใหมบนพื้นฐานของความหลากหลายดานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม ภายใตแผนดําเนินการ 3 ประการ คือ  

รวบรวมและพัฒนาผลที่ไดจากการวิจัยเปนฐานขอมูลการวิจัย   
บูรณาการเขากับแผนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝกอบรมระยะสั้น
เผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยสูการปฏิบัติ และการกําหนดนโยบาย

ภายใตแผนดําเนินการ 3 ประการ สามารถรวบรวมและพัฒนาผลที่ไดจากการวิจัย
เปนฐานขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน โครงการสุขภาพคนไทย ไดภาพรวมของประชากร
ระดับประเทศกับสุขภาวะที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โครงการบริโภคยาสูบใน

นําเสนอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคลและระดับประเทศ ดานการบริโภคบุหรี่
ของประชากรที่มีความตางดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/ 

การจัดงานวันเด็กรวมกับสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สถาบันฯ ไดดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ชุมชน และองคกรระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรูเดิม และสรางองค
ความรูใหมบนพื้นฐานของความหลากหลายดานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่เชื่อมโยงกับ

บูรณาการเขากับแผนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการฝกอบรมระยะสั้น 
เผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัยสูการปฏิบัติ และการกําหนดนโยบาย 

ประการ สามารถรวบรวมและพัฒนาผลที่ไดจากการวิจัย
สุขภาพคนไทย ไดภาพรวมของประชากร

การบริโภคยาสูบใน
บประเทศ ดานการบริโภคบุหรี่

ของประชากรที่มีความตางดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/
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2.6 งานดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
สถาบันฯ ไดกําหนดพันธกิจและยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม คือการบริหารจัดการและ

การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งมีนโยบายและแผนงานเพื่อการดําเนินงานดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีคณะกรรมการ 3 ชุด ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากสายงานตางๆ ภายใน
สถาบันฯ ที่ไดรับการแตงต้ังจากผูอํานวยการ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการรณรงคและประหยัดพลังงาน  ทําหนาที่กํากับดูแลดานการจัดการใช
พลังงานเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการหามาตรการปฏิบัติในรูปแบบของการ
รณรงค การปลูกจิตสํานึก และการประเมินผลในดานการประหยัดพลังงานของสถาบันฯ รวมถึง
รายงานผลการประหยัดพลังงานตอที่ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธตางๆ เชน การรณรงคการ
แยกขยะ  รณรงคการลดปริมาณการใชกระดาษ การประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหประหยัดพลังงาน
ตามจุดตางๆ ของอาคารที่ทําการ 

2. คณะกรรมการจัดระเบียบความเรียบรอยในสถานที่ทํางาน ซึ่งทําหนาที่ดูแลดาน
การจัดระเบียบความเรียบรอยในสถานที่ทํางาน (5 ส.) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน
และสรางจิตสํานึกในการดูแลปรบัปรุงสถานที่ทํางานใหมีสภาพแวดลอมที่เรียบรอยและสวยงาม 

3. คณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ทําหนาที่
ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
การดําเนินการตางๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยในดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม โดยมี
แผนงานในการรณรงคดังน้ี    

3.1 ดานสาธารณูปโภค เชน ดูแลคุณภาพของนํ้าด่ืม อุปกรณเครื่องใชอํานวย
ความสะดวกในหองอาหาร เปนตน   

3.2 ดานเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณเครื่องใชสํานักงานใหเปนระเบียบเรียบรอย
และสะดวกตอการใชงาน 

3.3  ดานสุขอนามัยจัดทํามุมสุขภาพในเวบไซตของสถาบันฯ เพื่อประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ รวมถึงการรณรงคดานความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ดานการ
จัดระเบียบความเรียบรอยในสถานที่ทํางาน และดานการรณรงคประหยัดพลังงาน 

3.4 ดานความปลอดภัย  เชน การเปด-ปดประตูทางเขาสถาบันฯ การติดต้ัง
อุปกรณดับเพลิง การติดต้ังระบบไฟสํารองเม่ือระบบไฟฟาดับ 

 

ซึ่งในปงบประมาณ 2553  สถาบันฯ มีกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนงาน/แนวทาง
ตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2552 ดังน้ี   

1. การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบอาคาร  
 สถาบันฯ มีการดูแลปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีการดําเนินการอยูเปน

ประจําและตอเน่ือง โดยบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงมีการวาจางพนักงานทําความสะอาด เพื่อดูแล
ความสะอาดโดยรอบสถาบันฯ อีกทั้งมีการปรับพื้นที่ทํางานใหเหมาะสมและใหโอกาสกับผูรวมงานที่
มีความตองการพิเศษ อีกดวย 

2. การจัดการสิ่งแวดลอมดานกายภาพในสถานที่ทํางาน 
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 2.1 สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธและรณรงคการประหยัดพลังงาน
รณรงคการใชกระดาษ 2 หนา 
(ตางจังหวัดและ มือถือ) และยังมีการทํา
คอมพิวเตอร และตามจุดตางๆ ในสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                     

 
 
 
 

 
ปาย/สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ การประหยัดพลังงาน

 
2.2  การสนับสนุนและเผยแพรเอกสารทางวิชาการของสถาบันฯ 

อิเลคทรอนิกส อาทิ จดหมายอิเลคทรอนิคส 
รวมถึงการรณรงคการใชกระดาษแบบรีไซเคิล โดยนํากลับมาใชใหม
รางเอกสาร กระดาษรับขอความจากเครื่องรับ

2.3  การสนับสนุนการใชกระเปาผา อาทิ  การใชกระเปาผาใส เอกสาร
ประกอบการจัดประชุม การจัดอบรมของหลักสูตรระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุม
วิชาการประจําป และของชํารวยที่ใชในงานวิจัย

3. การบริหารจัดการดานทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

3.1 การจัดใหมีเครื่องวัดความดัน 
สงเสริมดานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่มีความปลอดภัย

3.2 โครงการประชาสัมพันธ และรณรงคการแยกขยะ 
ขยะแหง และขยะรีไซเคิล โดยจัดใหมีถังขยะ 
ขยะประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธและรณรงคการประหยัดพลังงาน 
 การรณรงคการใช Y-Tel 1234 เพื่อลดภาระคาโทรศัพท 

และยังมีการทําสต๊ิกเกอรประชาสัมพันธ บริเวณแปนสวิทซไฟ และหนาจอ
คอมพิวเตอร และตามจุดตางๆ ในสถาบันฯ  

สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ การประหยัดพลังงาน 

การสนับสนุนและเผยแพรเอกสารทางวิชาการของสถาบันฯ ผานทางสื่อ
จดหมายอิเลคทรอนิคส Intranet และเวบไซต เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ

การใชกระดาษแบบรีไซเคิล โดยนํากลับมาใชใหม 100% เชน กระดาษสําหรับ
รางเอกสาร กระดาษรับขอความจากเครื่องรับแฟกซ เปนตน                  

การสนับสนุนการใชกระเปาผา อาทิ  การใชกระเปาผาใส เอกสาร
ประกอบการจัดประชุม การจัดอบรมของหลักสูตรระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุม

และของชํารวยที่ใชในงานวิจัย  
การบริหารจัดการดานทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวยกา

เครื่องวัดความดัน เครื่องฟอกอากาศ และหองออกกําลังกาย
สงเสริมดานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่มีความปลอดภัย  

โครงการประชาสัมพันธ และรณรงคการแยกขยะ 3 ประเภท คือ ขยะเปยก 
โดยจัดใหมีถังขยะ 3 ประเภท พรอมทั้งมีโปสเตอรใหขอมูลและเกี่ยวกับ

ขยะประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการแยกขยะที่มีประสิทธิภาพตอเน่ีองจากปกอน  

 

 อาทิ การ
เพื่อลดภาระคาโทรศัพท 

และหนาจอ

ผานทางสื่อ
เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ 

กระดาษสําหรับ

การสนับสนุนการใชกระเปาผา อาทิ  การใชกระเปาผาใส เอกสาร
ประกอบการจัดประชุม การจัดอบรมของหลักสูตรระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุม

ประกอบดวยการจัด

หองออกกําลังกาย เพื่อ

คือ ขยะเปยก 
ประเภท พรอมทั้งมีโปสเตอรใหขอมูลและเกี่ยวกับ
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3.3 การจัดประกวดดานความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของหองทํางาน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  และการจัดกิจกรรมสํานักงานผูอํานวยการสถาบันฯ สะสาง ครั้งที่ 1 และ
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที ่1 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การแลกเปล่ียนความรูดานสิ่งแวดลอม เชน จดหมายขาวเกี่ยวกับเรื่องโลกรอน 
โดยมีการจัดทําจดหมายขาว ซึ่งมีเน้ือหาสาระดานสิ่งแวดลอม เชน หัวขอ “ผลกระทบของภาวะ
โลกรอนตอประชากรและสุขภาพ”  “ประชากรมากโลกก็รอนมาก”  และรายงานสถิติการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ เปนตน 

5. การดูแลความปลอดภัยดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานในการรณรงค 3 ดาน ดังน้ี  

    5.1  ดานสาธารณูปโภค มีการดําเนินการดูแลรักษาและทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 2 ครั้งตอปและการจํากัดปลวก 4 ครั้งตอป รวมทั้งมีการจัดทําระบบ Preventive 
maintenance สําหรับเครื่องกรองนํ้าทุก 3 เดือน โดยการวาจางบุคคลภายนอกมาเปนผูดูแล ภายใต
การควบคุมดูแลของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ของสถาบันฯ นอกจากน้ี ยังมีการขอความรวมมือในการ
เปด-ปดไฟฟาและคอมพิวเตอรในสํานักงาน มีการทําความสะอาดตูเย็น สัปดาหละ 1 ครั้ง การทํา
ความสะอาดไมโครเวฟ เดือนละ 2 ครั้ง มีการถายนํ้าที่เหลือทิ้งจากกระติกนํ้ารอนทุกวัน ซึ่งดูแล
โดยเจาหนาที่ของสถาบันฯ เปนตน   

  

 

กิจกรรม สนอ. สะสาง ครั้งท่ี 1/ กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งท่ี 1 
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 5.2 ดานเครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน  ดําเนินการรณรงคเพื่อลด
ปริมาณการใชกระดาษทั้งกระดาษในสํานักงาน และกระดาษชําระ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองในสํานักงาน 
โดยมีการจัดทําตารางตรวจสอบ การใชหมึกเครื่องพิมพ เปนตน  

5.3  ดานสุขอนามัย จัดทํามุมสุขภาพ ในเวบไซตของสถาบันฯ โดยสามารถดู
ขอมูลเพิ่มเติมไดที ่http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/index.html 

5.4  ดานความปลอดภัย ดูแลการเปด-ปดประตูทางเขาของสถาบันฯ รวมทั้ง
ดูแลไมใหคนแปลกหนาเขามาในสถาบันฯ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา 

  

โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด มีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมโดย
เปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ไดรับทราบและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ โดยการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน อีเมล โปสเตอร และหนังสือเวียน เปนตน รวมทั้งมีการจัดทํา
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และเสนอผลการประเมินตอรองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและการประกันคุณภาพ 
 
 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/index.html
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