


 

 
 

สารจากผูอ้ านวยการ 

 
 

  รายงานประจ าปีของสถาบันวิจัยประชากรและสงัคมฉบับนี้  รวบรวมผลการด าเนินงานในภารกจิ

ด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ในรอบปีงบประมาณ 2554 คือ งานวิจัย งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ

แก่สงัคม งานบริหารทั่วไป และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน สะท้อนให้เหน็

ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนของสถาบันฯ รวมทั้งการสนับสนุนของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ในการด าเนินงานและพัฒนาภารกจิของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือการเป็นผู้น าด้าน

การวิจัย การเรียนการสอน และการฝึกอบรมทางประชากรศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ ยังประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่

ประเทศต่างๆ ในภมูิภาค 

 

    สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม ขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจ า

สถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการด าเนินงานตามภารกิจของ

สถาบันฯ จนส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

                

 

      (รองศาสตราจารย์ดร.สรีุย์พร พันพ่ึง) 

                                              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
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ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
 

1.1 ประวติัความเป็นมา 

 
         สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล   เดมิมสีถานภาพเป็นหน่วยงานวจิยัภายใต ้  คณะ

สาธารณสขุศาสตร ์ ใชช้ื่อวา่ “ศนูยวิ์จยัประชากรและสงัคม” ตามประกาศส านกันายกรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 12 กรกฎาคม 
2509 มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงประชากรและสขุภาพอนามยัของประเทศไทย เพือ่สนองความ
ตอ้งการในการวางนโยบายเกีย่วกบัสขุภาพอนามยั  และโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัประชากร ในระยะแรก ศนูยว์จิยัฯ ไดร้บั
ความชว่ยเหลอืสว่นใหญ่ จากเงนิทุนสนบัสนุนของมลูนิธริอ๊กกีเ้ฟลเล่อร ์ ผา่นทางศนูยป์ระชากรของมหาวทิยาลยันอรธ์ 
แคโรไลน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

          ต่อมาศนูยว์จิยัประชากรและสงัคม ไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีามประกาศส านกันายกรฐัมนตร ี เมือ่
วนัที ่ 14 พฤศจกิายน 2514 ใหเ้ป็น “สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม” และมสีถานภาพเทยีบเทา่คณะหน่ึงใน
มหาวทิยาลยัมหดิล มจีุดมุง่หมายชดัเจนทีจ่ะท าวจิยัเชงิปฏบิตักิารและวชิาการดา้นประชากร เศรษฐกจิ สงัคม และการวางแผน
ครอบครวั ในสว่นทีส่มัพนัธก์บัทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ และด าเนินงานดา้นการเรยีนการสอน และการบรกิาร
วชิาการ เป็นศูนยข์อ้มูลทางประชากรและสงัคม ซึ่งในขณะนัน้ ที่ท าการของสถาบนัฯ ตัง้อยู่ ณ อาคาร 3 คณะ
สาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล พญาไท กรุงเทพมหานคร จนกระทัง่ถึงวนัที่ 15 มนีาคม 2526 จงึได้ย้ายมาอยู่
ที่อาคารที่ท าการของสถาบนัฯ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล ต าบลศาลายา อ าเภอนครชยัศร ี(ขณะนัน้) จงัหวดันครปฐม  

 

           เมือ่วนัที ่ 2 พฤษภาคม 2554 สถาบนัฯ ไดย้า้ยมาอยูท่ี ่  “อาคารประชาสงัคมอดุมพฒัน์”  ซึง่เป็น
อาคารหลงัใหมข่องสถาบนัฯ โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้พระราชทาน
นามอาคารใหม ่ “ประชาสงัคมอดุมพฒัน์”  ซึง่มคีวามหมายวา่ “อาคารซึง่มีความเจริญยิง่ในด้านประชากรและ
สงัคม”  โดยไดเ้สดจ็พระราชด าเนินวางศลิาฤกษ์อาคาร เมือ่วนัที ่26 มถุินายน 2552 และต่อมาไดเ้สดจ็พระราชด าเนินทรง
เปิดอาคารใหม ่เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2554       

 

ตัง้แต่ 14 พฤศจกิายน 2514 จนถงึวนัที ่1 พฤษภาคม 2517 สถาบนัฯ ม ีศาสตราจารยน์ายแพทยจ์รสั ยามะรตั 
รกัษาการผูอ้ านวยการสถาบนัฯ   จากนัน้ตัง้แต่วนัที ่ 2  พฤษภาคม  2517   จนถงึวนัที ่30 กรกฎาคม 2518   ดร.บุญเลศิ  
เลยีวประไพ รบัผดิชอบรกัษาการผูอ้ านวยการสถาบนัฯ และตัง้แต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2518 สภามหาวทิยาลยัมหดิล  ได ้
แต่งตัง้ ดร.บุญเลศิ เลยีวประไพ เป็นผูอ้ านวยการคนแรกของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
 

 จนถึงปัจจบุนั สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคมมีผูอ้ านวยการทัง้หมด 6 ท่าน เรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 

 

1) ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. บุญเลศิ เลยีวประไพ  พ.ศ. 2518 - 2523 
2) ศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ประสาทกุล  พ.ศ. 2523 - 2531 
3) ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. อภชิาต ิจ ารสัฤทธริงค ์  23 สงิหาคม 2531 - 22 สงิหาคม 2539 
4) ศาสตราจารย ์ดร. เบญจา ยอดด าเนิน-แอต็ตกิจ ์  23 สงิหาคม 2539 - 22 สงิหาคม 2547 
5) รองศาสตราจารย ์ดร. ชื่นฤทยั กาญจนะจติรา  23 สงิหาคม 2547 - 20 ธนัวาคม 2550 

และ รกัษาการผูอ้ านวยการ  21 ธนัวาคม 2550 - 20 กุมภาพนัธ ์2551 
6) รองศาสตราจารย ์ดร.สรุยีพ์ร พนัพึง่  21 กุมภาพนัธ ์2551 ถงึปจัจุบนั 
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ความช่วยเหลือและเงินทนุสนับสนุนในระยะแรกของการก่อตัง้สถาบนัฯ 
 

1) มลูนิธริอ๊กกีเ้ฟลเลอร ์
 1.1 สนบัสนุนเงนิทุนในการวจิยัและการด าเนินงานของสถาบนัฯ 

 1.2 ใหทุ้นนกัเรยีนไทยศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา จ านวน 4 ทุน   
เพือ่กลบัมาพฒันางานทางดา้นวจิยัประชากรและสงัคมทีส่ถาบนัฯ 

 

2) ศนูยป์ระชากรของมหาวทิยาลยันอรธ์แคโรไลน่า และมลูนิธริอ๊กกีเ้ฟลเลอรส์ง่ ศาสตราจารย ์ดร.โรเบริต์      
จ.ี เบอรไ์นท ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมศาสตร ์เป็นทีป่รกึษาประจ าสถาบนัฯ 

 

3) Frederiksen Internship  สนบัสนุนเงนิทุนให ้ดร.ปีเตอร ์เจ. โดนลัดส์นั ดร.เจมส ์เอน็. ไรเลย ์ดร.ไมเคลิ    
เจ. คุก และ ดร.โดนลัด ์ลอโร  มาชว่ยการปฏบิตังิานทางดา้นวจิยัของสถาบนัฯ  โดยผา่นศนูยป์ระชากร    
ของมหาวทิยาลยันอรธ์แคโรไลน่า 

 
 
 
 

1.2  ปณิธาน วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 
 

 
ปณิธาน 

  
คุณภาพ คุณธรรม น าสถาบนัฯ 

   
วิสยัทศัน์  เป็นสถาบนัชัน้น าในระดบันานาชาต ิทีส่รรสรา้งวทิยาการดา้นประชากรและสงัคมเพือ่การ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื 
   
พนัธกิจ  1. ท าวจิยัเชงิทฤษฎ ีและประยกุตด์า้นประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

2. จดัการศกึษา และฝึกอบรมระดบัหลงัปรญิญา 
3. ผลติและเผยแพรค่วามรูข้า่วสารดา้นประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
    แก่สาธารณชน 
4. พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการในระดบัประเทศ และระดบัสากล 
5.  พฒันาบุคลากร องคก์ร และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการ ใหเ้กดิ ประสทิธภิาพ  

 และประสทิธผิลสงูสดุ 
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1.3  โครงสรา้งและการบริหารงานของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ปี 2554  

 

โครงสรา้งองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุม่สาขาวชิา 
ประชากรศาสตร ์

กลุม่สาขาวชิาวจิยัประชากร
และอนามยัเจรญิพนัธุ ์

กลุม่สาขาวชิา 
วจิยัประชากรและสงัคม 

กลุม่สาขาวชิาพฤฒวิทิยา
เชงิประชากรและสงัคม 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ส านกังานผูอ้ านวยการ 

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 

ศนูยอ์า้งองิขอ้มลูทาง
ประชากร 

ศนูยศ์กึษาการยา้ยถิน่มหดิล 

ศนูยป์ฏบิตักิารกาญจนบุร ีงานบรหิารความเสีย่ง 

งานบรหิารทัว่ไป 

งานคลงัและพสัดุ 

งานสือ่สารองคก์ร 

งานการศกึษา 

งานวเิคราะหน์โยบายและแผน 

งานประกนัคุณภาพ 

งานบรกิารวชิาการ 

งานวิจยั 6 กลุ่ม 

1. การเปลีย่นแปลงประชากร
ครอบครวั และสงัคม 

2. ผูส้งูอาย ุ
3. เพศวถิ ีเพศภาวะ อนามยั-

เจรญิพนัธุ ์และเอชไอว/ี
เอดส ์

4. ประชากร สิง่แวดลอ้ม และ
สขุภาพ 

5. การยา้ยถิน่ ความเป็นเมอืง 
และแรงงานศกึษา 

6. ประเดน็เรง่ดว่นเพือ่
ตอบสนองยทุธศาสตรช์าต ิ
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1.4  ผูบ้ริหารสถาบนัฯ ปีงบประมาณ 2554 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.สรีุยพ์ร  พนัพึ่ง 
ผูอ้ านวยการสถาบนัฯ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กฤตยา  อาชวนิจกลุ 
รองผูอ้ านวยการสถาบนัฯ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรินันท ์ กิตติสขุสถิต 
รองผูอ้ านวยการสถาบนัฯ 

รองศาสตราจารย ์ดร.อมรา  สนุทรธาดา 
รองผูอ้ านวยการสถาบนัฯ 

รองศาสตราจารย ์ดร.อารี  จ าปากลาย 
รองผูอ้ ำนวยกำรสถำบนัฯ 

นางสภุาณี  ปลืม้เจริญ 
เลขำนุกำรสถำบนัฯ 
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1.5   งบประมาณสถาบนัฯ 
  

         ในปีงบประมาณ 2554 (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554) สถาบนัฯ  ไดร้บัจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิทัง้สิน้      
เป็นจ านวนเงนิ  32,793,730.10  บาท  จ าแนกตามหมวดรายจา่ย ดงัน้ี 
 

งบบุคลากร    
1. หมวดเงนิเดอืนคา่จา้งประจ า และคา่จา้งชัว่คราว จ านวน 15,799,750.89 บาท 

งบด าเนินงาน    
1. หมวดคา่ตอบแทนใชส้อย และวสัดุ  จ านวน 2,991,275.07 บาท 
2. หมวดคา่สาธารณูปโภค  จ านวน 483,729.64 บาท 

งบลงทุน    
1. หมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง  จ านวน 2,663,400.00 บาท 

งบเงนิอุดหนุน จ านวน  10,855,574.50 บาท 
 

         นอกจากน้ี สถาบนัฯ มเีงนิรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา ดอกผลเงนิลงทุน คา่บรกิารวชิาการ และรายได้
อื่นๆ ไดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยจากเงนิรายได ้ไวส้ าหรบัปีงบประมาณ 2554 เป็นจ านวนเงนิ 20,885,217.24 บาท 
 
 

1.6  ยุทธศาสตรส์ถาบนัฯ 
 

             ยทุธศาสตร ์ (Strategies) 
 

1. การน าความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ (Development of Locally Practical Knowledge) 
2. สรา้งเสรมิความรู ้และปญัญาสูส่งัคม  (Intellectual and Educational Advancement) 
3. ผลกัดนัใหเ้กดิสงัคมทีม่คีวามรบัผดิชอบ  (Creating Responsible Society) 
4. สรา้งความเป็นสากล  (Internationalization) 
5. การใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  (Resource Optimization) 

 
 

          ยทุธศาสตร ์ 1   การน าความรู้สู่การปฏิบติั   (Development of Locally Practical Knowledge) 
 

กลยทุธ ์
 

1. เพิม่งานวจิยัเชงิรกุ/ และหรอืทีต่อบปญัหาสถานการณ์สงัคมในปจัจุบนั  และรองรบัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้    
ในอนาคต 

2. เพิม่งานวจิยัเชงิสหวทิยาการ  และเน้นการมสีว่นรว่มจากภาคตี่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาสงัคม ชุมชน  
รฐั และเอกชน 

3. สรา้งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยการวจิยัใหค้รอบคลุมภาคตี่างๆ ในทุกระดบั 
4. พฒันาระบบประชาสมัพนัธ ์และเผยแพรผ่ลงาน สูส่าธารณชนและสากลอยา่งต่อเน่ือง 
5. พฒันาระบบการคนืขอ้มลูใหชุ้มชน / ผูใ้หข้อ้มลู 
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         ยทุธศาสตร ์ 2  เสริมสร้างความรู้ และปัญญาสู่สงัคม (Intellectual and Educational Advancement) 
 

กลยทุธ ์
 

1. เพิม่การผลติผลงานทางวชิาการในทุกรปูแบบ และเผยแพรโ่ดยผา่นการตพีมิพห์รอืการน าเสนอในทีป่ระชุม 
2. พฒันาฐานขอ้มลูเพือ่เป็นศนูยอ์า้งองิทางประชากรและสงัคมของประเทศไทย 
3. พฒันาหลกัสูตรเดมิให้มรีายวชิาที่มคีวามส าคญั  และเป็นความต้องการต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากร    

และสงัคมในปจัจุบนั  รวมทัง้พฒันาหลกัสตูรใหม่ในประเดน็ทีเ่ป็นความต้องการเร่งด่วนในระดบัประเทศและ
นานาชาต ิ

4.  สร้างความเข้มแข็งของการพัฒนานักศึกษาให้มีส่วนร่วมในขัน้ตอนกระบวนการวิจัยที่สถาบันฯ ก าลัง
ด าเนินการอยู ่

5.  จดัการความรูท้ีมุ่ง่เน้นการสรา้งเสรมิความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิ
 

          ยทุธศาสตร ์ 3  ผลกัดนัให้เกิดสงัคม ท่ีมีความรบัผิดชอบ  (Creating Responsible Society) 
 

กลยทุธ ์
 

1. สรา้งเสรมิจรรยาบรรณของการศกึษาวจิยั 
2. สรา้งความตระหนกั และเคารพในความแตกต่างของสงัคมทีห่ลากหลาย 
3. ท าใหภ้มูปิญัญาชาวบา้นเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง และเป็นทีย่อมรบั (Indigenization of Knowledge) 
4. สรา้งตน้แบบทีเ่ป็นเลศิของการใชห้ลกัวชิาการเพือ่สรา้งประโยชน์ต่อสงัคม (Best Practice for Society) 

 
         ยทุธศาสตร ์ 4   สร้างความเป็นสากล  (Internationlization) 
 

กลยทุธ ์
 

1. สรา้งความเขม้แขง็ในเครอืขา่ยเดมิและขยายเครอืขา่ยใหม ่ระหวา่งสถาบนัฯ กบัองคก์รในระดบันานาชาต ิ   
ในทุกภมูภิาคของโลก 

2. สรา้งแผนงานวจิยัในประเดน็ทีม่คีวามส าคญัรว่มกนัในระดบันานาชาต ิ
3. สรา้งกจิกรรม ทัง้ทางวชิาการ การเรยีน การสอนและการฝึกอบรมในระดบันานาชาต ิ
4. สรา้งนกัวจิยั นกัศกึษารุน่ใหม ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในระดบัสากล 

 
             ยทุธศาสตร ์ 5    การใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  (Resource Optimization) 
 

กลยทุธ ์
 

1. สรา้งระบบใหบุ้คลากรทุกสายงานมสีว่นรว่มในการท างานตามพนัธกจิทีต่นเองรบัผดิชอบอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
2. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทุกสายงาน 
3. พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
4. พฒันาระบบจดัซือ้ จดัหา การใชว้สัดุ/ครภุณัฑ ์
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 1.7  ผลงานเด่น 
 

1)  มศีนูยอ์า้งองิขอ้มลูทางประชากรและสงัคม จ านวน 3 ศนูย ์ เผยแพรข่อ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่        
ศนูยศ์ตวรรษกิชน  (Thai Centenarians Center)  ศนูยศ์กึษาการยา้ยถิน่มหดิล  (Mahidol Migration 
Center: MMC) และ มเิตอรป์ระเทศไทย (Thailandometers) เป็นโครงการหลกัดา้นประชากรและสงัคม 
ของสถาบนัฯ ทีจ่ะด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 

2)  การจดัการประชุมวชิาการ “ประชากรและสงัคม” ครัง้ที ่7 ประจ าปี 2554  เรือ่ง “จุดเปลีย่นประชากร  
จุดเปลีย่นสงัคมไทย”  มผีูร้ว่มงาน 769 คน    
 

3)  จดัตัง้พพิธิสาระประชากรและสงัคม  เป็นหอ้งจดัแสดงนิทรรศการหมนุเวยีน  ทีม่สีาระเกีย่วกบัประชากร 
และสงัคม ในประเดน็ต่างๆ  ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ดา้นวชิาการ และกจิกรรมทางสงัคม
ของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารไีดเ้สดจ็พระราชด าเนิน 
ทรงเปิดอาคารประชาสงัคมอุดมพฒัน์ และเสดจ็เยีย่มชมหอ้งพพิธิสาระ ณ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 

4)  เพิม่จ านวนเครอืขา่ยทัง้ดา้นการวจิยั และการบรกิารวชิาการ  เชน่ การจดัท าหนงัสอื “สขุภาพคนไทย”  
เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์มากกวา่ปีก่อนๆ เป็นจ านวนถงึ 16,000 ฉบบั และในปีทีผ่า่นมามกีารจดัประชุม  
ระดบัชาต ิถงึ 23 ครัง้  มากกวา่ปีก่อนๆ นอกจากน้ี ผูร้บับรกิารวชิาการในทุกรปูแบบ  ทัง้ชาวไทยและ
ต่างประเทศเพิม่สงูขึน้ทุกปี จาก 2,000 คน เป็น 3,000 คน โดยประมาณ  
 

5)  ปรบัปรุงระบบการสือ่สารภายในองคก์ร ดว้ยระบบ IPSR-intranet การจองหอ้งประชุมออนไลน์ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และเป็นชอ่งทางหน่ึงใหบุ้คลากรทุกสายงาน เขา้มาแสดงความคดิเหน็ รอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกข ์รวมทัง้การบรหิาร
จดัการทรพัยากรอยา่งคุม้คา่ใหก้บัสถาบนัฯ  
 

6)  บุคลากรของสถาบนัฯ ไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ         
 6.1  ศาสตราจารย ์ดร.อภชิาต ิ จ ารสัฤทธริงค ์ไดร้บัรางวลันกัวจิยัดเีด่นแหง่ชาต ิประจ าปี 2554 สาขาสงัคมวทิยา  

      จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)  
 

 6.2  รองศาสตราจารย ์ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ไดร้บัรางวลัผูอุ้ทศิตนเพือ่สทิธมินุษยชน ประจ าปี 2554      
      จากส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
 

 6.3 รองศาสตราจารย ์อรทยั อาจอ ่า จดัท าผลประเมนิการด าเนินงานของโครงการ ทนัตปฏริปูเพือ่จติสาธารณะ           
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ท าใหโ้ครงการฯ ไดร้บัการคดัเลอืกจากแผนงาน       
โรงเรยีนทนัตแพทยส์รา้งสขุ ใหเ้ป็น 1 ใน 5 Best Practice ในระดบัประเทศปี 2554 
 

 6.4 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัจติ ศศวิงศาโรจน์ ศษิยเ์ก่าสถาบนัฯ  และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศลิปศาสตร 
มหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสือ่สารและการพฒันา สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล  ไดร้บัรางวลัวทิยานิพนธด์ ี ระดบัปรญิญาเอก ประจ าปี 2554  
จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิโดยท าวทิยานิพนธเ์รือ่ง “การตายของเดก็ทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนั
ระหวา่งกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศไทย: กรณีศกึษาเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ” 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินทรงเปิด 
อาคารประชาสงัคมอดุมพฒัน์ อาคารหลงัใหม่ของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 

 

 
 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ทรงเย่ียมชมห้องพิพิธสาระ 
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่7 เรือ่ง “จดุเปล่ียนประชากร จดุเปล่ียนสงัคมไทย” 
 

                
 
 
     

รองศาสตราจารย ์ดร. กฤตยา อาชวนิจกลุ 
ไดร้บัรางวลั “ผูอุ้ทศิตนเพือ่สทิธมินุษยชน”  

ประจ าปี 2554  
จาก ส านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.อภิชาติ  จ ารสัฤทธิรงค ์
ไดร้บัรางวลันกัวจิยัดเีด่นแหง่ชาต ิ ประจ าปี 2554 

สาขาสงัคมวทิยา จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 
 

รองศาสตราจารย ์อรทยั อาจอ า่   
ไดจ้ดัท าผลประเมนิการด าเนินงาน ของโครงการ ทนัตปฏริปู

เพือ่จติสาธารณะ คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล ท าใหโ้ครงการฯ ไดร้บัการคดัเลอืกจาก
แผนงานโรงเรยีนทนัตแพทยส์รา้งสขุ ใหเ้ป็น 1 ใน 5 Best 

Practice ในระดบัประเทศ ปี 2554 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขวญัจิต ศศิวงศาโรจน์ 
ศษิยเ์ก่าสถาบนัฯและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศลิปศาสตรมหา

บณัฑติ สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเพือ่การสือ่สารและการพฒันา 
ไดร้บัรางวลัวทิยานิพนธด์เีดน่ ระดบัปรญิญาเอก ประจ าปี 2554 
จากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิวทิยานิพนธเ์รือ่ง  
“การตายของเดก็ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุใ์น 
ประเทศไทย: กรณีศกึษาเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ” 
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1.8  บุคลากรสถาบนัฯ 
 

สถาบนัฯ มบีุคลากรทัง้สิน้ 125 คน*   จ าแนกตามประเภทดงัน้ี 

               

 ประเภทบคุลากร วฒิุการศึกษา 
สายวิชาการ        
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั 29 คน     
     ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ 1    ปรญิญาเอก 27 คน 
  ศาสตราจารย ์ 1    ปรญิญาโท 2 คน 
  รองศาสตราจารย ์ 14       
  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 4       
  อาจารย ์ 9       
ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 3 คน         ปรญิญาเอก 2 คน 
        ปรญิญาโท 1 คน 
          
นักวิจยั  4 คน    
  ขา้ราชการ 1    ปรญิญาเอก 2 คน 
  พนกังานมหาวทิยาลยัเงนิอุดหนุน 2    ปรญิญาโท 2 คน 
  พนกังานมหาวทิยาลยัเงนิรายได ้ 1       
  รวม 36 คน   รวม 36 คน  
สายสนับสนุนวิชาการ        
  ขา้ราชการ 4 คน  ปรญิญาโท 35 คน 
  พนกังานมหาวทิยาลยัเงนิอุดหนุน 27 คน  ปรญิญาตร ี 33 คน 
  พนกังานมหาวทิยาลยัเงนิรายไดส้ถาบนัฯ 6 คน  ต ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี 21 คน 
  ลกูจา้งประจ าเงนิงบประมาณ 11 คน     
  ลกูจา้งประจ าเงนิรายไดส้ถาบนัฯ 2 คน     
  ลกูจา้งโครงการวจิยัสถาบนัฯ 39 คน     
           
  รวม 89 คน   รวม 89 คน 

รวม     125     คน 

        
     *  ขอ้มลูณวนัที ่30 กนัยายน 2554  



 

 

                                                                       ส่วนท่ี 2  
                                                        ผลการดาํเนินงาน 

 

 

   2.1  งานวิจยัทางด้านประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   2.2  งานจดัการศึกษาทางประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   2.3  งานบริการวิชาการแก่สงัคม 
   2.4  งานทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที ่2  ผลการดาํเนินงาน 
 

2.1  งานวิจยัทางดา้นประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ดําเนินการศกึษาวจิยัในเรื่องที่เกี่ยวกบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงประชากรและ
ผลกระทบทีม่ตี่อสงัคม ครอบครวั และบุคคล เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน ในการแสวงหาแนวทางแกไ้ข เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของประชากรให้ดีขึ้น สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาง
เศรษฐกจิและสงัคมในสงัคมโลก และเพื่อให้การวจิยัเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัแนวนโยบายในแผนพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิในอนัทีจ่ะรกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม มกีารกระจายรายไดแ้ละกระจายการ
พฒันาสูภ่มูภิาคและชนบท และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชากร 
 

  2.1.1    โครงการวิจยัในรอบปี 2554 
   สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ไดด้าํเนินการศกึษาวจิยัทีส่าํคญัใน 6 กลุม่ การวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 

1.   การเปลีย่นแปลงประชากร ครอบครวั และสงัคม  (Demographic Transition, Family, and 

Social  Changes)  
2.   ผูส้งูอาย ุ (Elderly) 
3.   เพศวถิ ีเพศภาวะ อนามยัเจรญิพนัธุ ์และเอชไอว/ีเอดส ์ (Sexuality, Reproductive Health  

and HIV/AIDS) 
4.   ประชากร สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ  (Population, Environment and Health) 
5.   การยา้ยถิน่ ความเป็นเมอืง และแรงงานศกึษา  (Migration, Urbanization and Labor Studies)  
6.   ประเดน็เรง่ดว่นเพือ่ตอบสนองยทุธศาสตรช์าต ิ (National Strategic Research) 

 

 

            
 

            การเกบ็ข้อมลูภาคสนามโครงการ “ปัญหาหน้ีนอกระบบของเกษตรกรไทย” 
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การเกบ็ข้อมลูภาคสนามโครงการ  “การเฝ้าระวงัทางประชากร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและการดแูลระยะยาว 
เพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะของผูส้งูอายไุทย” 

 
 

กราฟแสดงจํานวนโครงการวิจยั ปี 2551 - 2554 
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1. การเปล่ียนแปลงประชากร ครอบครวัและสงัคม  (Demographic Transition, Family, and  
       Social Changes) 

 

      เป้าหมายหลกัของงานวจิยักลุม่น้ี  คอื การผลติองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงประชากรและครอบครวั 
ทีอ่ยูบ่นฐานของการวจิยั เพื่อถ่ายทอดไปสูผู่ก้าํหนดนโยบาย ใหส้ามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  ประเดน็งานวจิยัในขอบขา่ยความสนใจของกลุม่งานวจิยัน้ี คอื สาเหตุและนยัสาํคญัของการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร  และครอบครวัในสงัคมไทย รวมถงึการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการวางแผนครอบครวั และการเปลีย่นแปลงภาวะ
เจรญิพนัธุ ์การสมรส และการครองเรอืน วยัรุน่ ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงประชากรและครอบครวั ในปี 2554 งานวจิยัของ 
สถาบนัฯ ทีอ่ยูใ่นกลุม่น้ี เชน่    

 

โครงการศกึษาการเปลีย่นแปลงทางประชากรและครอบครวั: ผลกระทบต่อสงัคมไทยและทางเลอืก 
  เชงินโยบาย (The Study of  Population and Family Changes: Impacts on Thai Society and  
  Policy Implications) เป็นโครงการต่อเน่ือง ปีที ่3 ประกอบดว้ย 2 โครงการยอ่ย คอื 
  1)  โครงการศกึษาตวักาํหนด และผลของการเปลีย่นแปลงประชากรต่อสงัคมไทย 
  2)  โครงการสาํรวจการเปลีย่นแปลงครอบครวั และครวัเรอืนจงัหวดักาญจนบุร ี

                      แหล่งทนุ :   ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิของมหาวทิยาลยัมหดิล 
                      หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.สรุยีพ์ร พนัพึง่ 
 

2. ผูส้งูอาย ุ(Elderly) 
 

       ประเทศไทยไดก้้าวเขา้สู่การเป็นสงัคมผูส้งูอายุภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ โดยมจีํานวนประชากรที่มอีาย ุ
60 ปีขึน้ไป คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้หมดของประเทศ งานวจิยัในประเดน็น้ีเน้นการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิ
ขึน้กบัผูส้งูอายุในสงัคมไทย ในมติต่ิางๆ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการเตรยีมความพรอ้มของประชากร ใหส้ามารถกา้วสูว่ยั
สงูอายไุดอ้ยา่งมคีุณภาพ ในปี 2554 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ผูส้งูอาย ุเชน่ 

 

1.   การเฝ้าระวงัทางประชากร เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและการดแูลระยะยาวเพือ่เสรมิสรา้งสขุภาวะ 
       ของผูส้งูอายไุทย (Demographic, Socioeconomic, Cultural, Surveillance and Long Term Care for    

the Well-Being of Thai Elderly)  ประกอบดว้ย 4 ชุดโครงการยอ่ย คอื 
                   -  การคาดประมาณประชากรสงูอายทุีม่ภีาวะทุพพลภาพ 

                   -  การเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงทางประชากร เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสขุภาวะของผูส้งูอายุ 
                      ในพืน้ที ่จงัหวดักาญจนบุร ี
                   -  การพฒันารปูแบบการสรา้งเสรมิคุณคา่และการใชศ้กัยภาพของผูส้งูอายุ 
                   -  การพฒันารปูแบบการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว 
                        แหล่งทนุ :   สนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

หวัหน้าโครงการ :   ศ.ดร.ปราโมทย ์ ประสาทกุล 

                  (Equity and Obstacles in Accessing Health Services and Public Welfare  among Thai Elderly         
with Chronic Diseases in Central Region and Bangkok) 

                       แหล่งทนุ :    สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  (สกว.)  และ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  (สกอ.) 

    2.    ความเป็นธรรมและอุปสรรคในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ และสวสัดกิารสาธารณะของผูส้งูอายไุทย  
      ทีม่ภีาวะโรคเรือ้รงั ในเขตภาคกลางและกรงุเทพมหานคร 
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                       หวัหน้าโครงการ :   อ.ดร.เฉลมิพล  แจม่จนัทร ์
 

                  (Research Mapping for Impacts of Re-defining "the Elderly" and Extending "the Retirement Age") 
        แหล่งทนุ :   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

        หวัหน้าโครงการ :   อ.ดร. เฉลมิพล  แจม่จนัทร ์
 

4.   การศกึษาเพือ่หารปูแบบการสง่เสรมิการมงีานทาํ แก่ผูส้งูอายใุนพืน้ทีช่นบท 
                  (Model Study of Employment Promotion for the Elderly in Rural Areas) 
                      แหล่งทนุ :   สาํนกังานเศรษฐกจิการแรงงาน สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
                      หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.กุศล  สนุทรธาดา 

 
3.   เพศวิถี เพศภาวะ อนามยัเจริญพนัธุ ์และเอชไอวี/เอดส ์(Sexuality, Reproductive Health and HIV/AIDS)    

     งานวจิยัของสถาบนัฯ ที่เชื่อมโยงกบัมติเิพศวถิมี ี3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่หน่ึง: การวางแผนครอบครวั 
ภาวะเจรญิพนัธุ์ และการอนามยัแม่และเดก็ กลุ่มที่สอง: เพศสมัพนัธ์ โรคเอดส ์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ อนามยัเจรญิ
พนัธุ ์และสขุภาวะทางเพศ และกลุ่มทีส่าม: บทบาทหญงิชาย และการพฒันา ในปี 2554 งานวจิยัของสถาบนัฯ ในกลุ่มน้ี 
เชน่ 

 

1. การประเมนิการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่ประชากรทีม่ภีาวะเสีย่งสงู ผูต้อ้งขงั และแรงงานขา้มชาต ิ
ในประเทศไทย (ภายใตโ้ครงการกองทุนโลกรอบที ่8) 
(Evaluating the Prevention of HIV Infection in a Population at High Risk Prisoners and Migrant 
Workers in Thailand (The Global Fund Round 8) ) 
แหล่งทนุ :   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
หวัหน้าโครงการ :   ศ.เกยีรตคิุณ ดร.อภชิาต ิ จาํรสัฤทธริงค ์
 

 

2. การสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารป้องกนัและดแูลรกัษา HIV/AIDS ในเรอืนจาํ  
(Promote Access to Prevention and Care of HIV / AIDS in Prisons) 
 แหล่งทนุ :   สาํนกัโรคเอดส ์วณัโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ (สอวพ.)   
                      กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
 หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.วาทนีิ  บุญชะลกัษ ี
 
 

3. การสง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ ์สาํหรบัเยาวชนยา้ยถิน่ในกรุงเทพมหานคร 
                  (Expanding Access to Sexual and Reproductive Health Information and  Services for Factory  

Migrant Youth in Bangkok, Thailand) 
                       แหล่งทนุ :   องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) 
                       หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.อมรา  สนุทรธาดา 
 
 

4. การวจิยัประเมนิผลภายนอกโครงการดา้นเอดส ์รอบที ่1 RCC 
(Aligning Care and Prevention of HIV/AIDS With Government Decentralization to Achieve Coverage) 

       แหล่งทุน :   สาํนกังานบรหิารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค 

3.  การจดัทาํแผนทีท่ศิทางการวจิยั (Research Mapping) ผลกระทบจากการเปลีย่น  
          "นิยามผูส้งูอาย"ุ  และการขยาย "กาํหนดเกษยีณอาย"ุ 
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                     หวัหน้าโครงการ :   ศ.ดร.ปราโมทย ์ ประสาทกุล 
 
 

5.   โครงการประเมนิผลกระทบการใหค้วามรูเ้รือ่งเพศศกึษา และสขุภาวะทางเพศแก่วยัรุน่ โดยการ              
จดันิทรรศการ 
 (The Impact of Exhibition on Students’ and Teachers’ Knowledge about Healthy Sexuality)                                       

        แหล่งทนุ :   องคก์ารการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) 
        หวัหน้าโครงการ :   รศ.อรทยั  อาจอํ่า 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 การประชมุเชิงปฏิบติัการ ครัง้ท่ี 2 การอภิปรายผลการประเมินผลภายนอกโครงการด้านเอดส ์รอบท่ี 1-RCC 
 

 
 
 

4. ประชากร ส่ิงแวดล้อม และสขุภาพ (Population, Environment and Health) 
 

การวิจยัของกลุ่มประชากร สิง่แวดล้อม และสุขภาพ มุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการ
เปลีย่นแปลงทางประชากรและสิง่แวดลอ้ม ทีส่ง่ผลต่อสขุภาพหรอืสขุภาวะของประชากรจาํแนกตามกลุ่ม เพศ วยัและอาชพี
ต่างๆ นอกจากน้ี ยงัใหค้วามสนใจและความสาํคญัในกระบวนทศัน์ กระบวนการ แนวทาง/วธิกีาร รปูแบบการวจิยั รวมทัง้
แนวคดิ ทฤษฎ ีมมุมองใหม่ๆ   ทีจ่ะนําไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้เพือ่สะทอ้นภาพปญัหาของประเทศใหผู้เ้กีย่วขอ้ง และสงัคม 
เกดิพลงัร่วมในการผลกัดนัใหม้กีารแก้ไขปญัหาของประเทศชาต ิโดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคสว่นไดอ้ย่างแทจ้รงิ ในปี 
2554 งานวจิยัในกลุม่น้ี เชน่ 
 

1.  การจดัทาํรายงานสขุภาพคนไทย ปี 2551-2554 (Thai Health Phase III) 
 แหล่งทนุ :   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

                      หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.ชื่นฤทยั  กาญจนะจติรา  
 

2. การจบัตาสถานการณ์ความสขุของคนทาํงานในประเทศไทย ในชว่งปี 2554 - 2557 
                  (Happiness Watch in Thailand 2011 - 2014) 

แหล่งทนุ :   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)                                                 
หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร. ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ   
 

3. รายงานสถานการณ์สขุภาพจติประจาํปี (Mental Health Project) 
แหล่งทนุ :   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน การสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผา่นแผนงานสรา้งเสรมิสขุภาพจติ  
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                    เพื่อสขุภาวะสงัคมไทย 
หวัหน้าโครงการ :  รศ.ดร.รศรนิทร ์เกรย ์

 
 

 

4. การประเมนิผลการใชเ้ครือ่งมอืสือ่การเรยีนรู ้เพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพจติในกลุ่มนกัเรยีนวยัรุน่ และผูป้กครอง 
(Evaluation of Media Using for Mental Health Improvement among Teenager Students and 
Guardians ) 
แหล่งทนุ :   สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
หวัหน้าโครงการ :   อ.ดร.อุมาภรณ์  ภทัรวาณิชย ์
 

5. การสนบัสนุนการดาํเนินงานคณะกรรมการศกึษาและตดิตามการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศทีม่ ี   
ผลกระทบต่อสขุภาพและนโยบายสขุภาพ  

                 (Support Education the National Commission on International Trade and Health Study Project)  
                     แหล่งทนุ :   สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ (สช.)                       
                     หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.ชื่นฤทยั  กาญจนะจติรา  
 

6. การทบทวนและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัแบบแผนพฤตกิรรมดา้นอาหาร และโภชนาการของแม ่      
และเดก็ (The Review and Synthesis of Knowledge about the Behavioral Patterns of Food and 
Nutrition of Mothers and Children) 

                     แหล่งทนุ :   สถาบนัวจิยัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล                       
                     หวัหน้าโครงการ :   ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก 
 

7. การสนบัสนุนการดาํเนินงานคณะกรรมการศกึษาและตดิตามการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
ทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพและนโยบายสขุภาพ   

                 (Support Education the National Commission on International Trade and Health Study Project)  
                     แหล่งทนุ :   สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.)                       
                     หวัหน้าโครงการ :   รศ.ดร.ชื่นฤทยั  กาญจนะจติรา  
 

5. การย้ายถ่ิน ความเป็นเมอืง และแรงงานศึกษา (Migration, Urbanization and Labor Studies)  
 

กลุ่มวจิยัการยา้ยถิน่ ความเป็นเมอืง และแรงงานศกึษา มุง่เน้นศกึษาประเดน็การถา้ยถิน่ภายในประเทศ การยา้ย
ถิน่ระหว่างประเทศ ความเป็นเมอืง การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์กําลงัแรงงานและตลาดแรงงาน โดยนําเอาแนวคดิ ทฤษฎ ี
และระเบยีบวธิวีจิยัมาใชใ้นการศกึษาและนําผลของการศกึษาไปสูก่ารกําหนดนโยบาย กรอบวสิยัทศัน์ และทศิทางการวจิยั
ในอนาคต ในปี 2554 งานวจิยัในกลุม่น้ี เชน่ 

 

1. การวเิคราะหส์ถานการณ์เกีย่วกบัการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอว ีวณัโรค และมาลาเรยี 
ของแรงงานขา้มชาต ิ (Situational Analysis on Migrants' Access to Health Care Services Related to 
HIV, TB, and Malaria) 
 แหล่งทนุ :   Save the Children UK 

                      หวัหน้าโครงการ :   ศ.เกยีรตคิุณ ดร.อภชิาต ิ จาํรสัฤทธริงค ์
 

2. ศนูยศ์กึษาการยา้ยถิน่มหดิล (Mahidol Migration Center) 
                      แหล่งทนุ :   Rockefeller Foundation 
                  หวัหน้าโครงการ :   ศ.เกยีรตคิุณ ดร.อภชิาต ิ จาํรสัฤทธริงค ์
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3. Children Living apart from Parents due to Internal Migration (CLAIM) 
แหล่งทนุ :  UNICEF Thailand 
หวัหน้าโครงการ :  รศ.ดร.อาร ี จาํปากลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

          การประชุม “โครงการศนูยศึ์กษาการย้ายถ่ินมหิดล (Mahidol Migration Center)” 

 
6.  ประเดน็เร่งด่วนเพ่ือตอบสนองยทุธศาสตรช์าติ (National Strategic Research) 

 

การวจิยัประเดน็เร่งด่วนสามารถตอบสนองต่อทศิทางและยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศในแผนพฒันาฉบบัที1่1 
และนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพื่อสนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปรับปรุง/
ปรบัเปลีย่น/พฒันา ทัง้เชงิโครงสรา้ง ระบบกลไกเชงิสถาบนัใหม่ๆ  และนโยบายต่างๆ ทีม่คีวามสาํคญัต่อการมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ของประชากรทุกกลุ่ม และเน้นการวจิยัเพื่อเพิม่คุณภาพประชากร/ทุนมนุษย/์ทุนทางสงัคม/ทุนทางวฒันธรรม ในปี 
2554  งานวจิยัในกลุม่น้ี เชน่ 
 

1.   การรณรงคก์ารจดัทาํสาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
       (The Collaborative Advocacy Project between NSO and IPSR to Strengthen The 2010      

Population and Housing Census - PHC) 
        แหล่งทนุ :  สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
       หวัหน้าโครงการ :  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

 

2. ปญัหาหน้ีนอกระบบของเกษตรกรไทย 
      (The Informal Debt Problem among Thai Agriculturalists Project) 

             แหล่งทนุ :  ศนูยว์จิยัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
           หวัหน้าโครงการ :  รศ.ดร.โยธนิ แสวงด ี   
                  

3. การศกึษาสภาพปญัหาการใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยของประเทศไทย 
      (A Study on the Extreme Forms of  Child Labour in Thailand) 

              แหล่งทนุ :  สาํนกังานคุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน                                
หวัหน้าโครงการ :  รศ.ดร.ศรินินัท ์ กติตสิขุสถติ 
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4.  โครงการตดิตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศ   
     (Tobacco Control Policy Evaluation in South East Asia [Thailand] ) 

                       แหล่งทนุ :   The Cancer Council Victoria, Australia 
                           หวัหน้าโครงการ :  รศ.ดร.บุปผา  ศริริศัม ี
2.1.2  บทความท่ีได้รบัการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ในปี 2554   จาํนวน  40  เร่ือง 

ดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                                                                
วารสารระดบัชาติ  
พงษ์ศกัดิ ์หมืน่ศกัดา และ วาทนีิ บุญชะลกัษ.ี (2011).  เพศสมัพนัธใ์นวยัผู้สงูอาย ุ: ศึกษาในเขตชนบทจงัหวดั

กาญจนบุรี.  วารสารประชากร Thai Population Journal. ปีที ่2 / ฉบบัที ่2 มนีาคม 2554 Volume 2 /  
            Number 2, March 2011. 
เรวด ีสวุรรณนพเกา้ และ รศรนิทร ์ เกรย.์ (2011).  คณุภาพชีวิตของผูส้งูอายใุนพืน้ท่ีเฝ้าระวงัทางประชากร

กาญจนบุรี.  วารสารประชากร.Thai Population Journal.  ปีที ่2 / ฉบบัที ่2 มนีาคม 2554  Volume 2 / 
Number 2  March 2011. 

วรชยั  ทองไทย และ รศรนิทร ์ เกรย.์ การพนัน หน้ีสิน และความสขุ.  วารสารประชากร Thai Population Journal.      
ปีที ่3 / ฉบบัที ่1 กนัยายน 2554 Vol.3 / No.1  September 2011 

ศุทธดิา ชวนวนั และ ปราโมทย ์ประสาทกุล. (2011).  การรอดชีพท่ีเพ่ิมขึน้ในกลุ่มประชากรสงูอายใุนประเทศไทย 
พ.ศ.     2503 - 2543. วารสารประชากร Thai Population Journal. ปีที ่2 / ฉบบัที ่2 มนีาคม 2554         
Volume 2 / Number 2 March 2011. 

อภชิาต ิจาํรสัฤทธริงค,์ วาทนีิ บุญชะลกัษ,ี จรมัพร โหล้าํยอง, เฉลมิพล แจม่จนัทร ์และ กญัญา อภพิรชยัสกุล. (2011).  
ความรู้และพฤติกรรมการป้องกนัเอดสใ์นกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการสาํรวจข้อมลูพืน้ฐานแรงงาน 
ข้ามชาติในประเทศไทย ปี 2553. วารสารประชากร Thai Population Journal. ปีที ่3/ฉบบัที ่1 กนัยายน 2554 
Vol.3 / No.1, September 2011. 

วารสารระดบันานาชาติ 
Adhikari, Ramesh  and Yothin Sawangdee. (2011).  Influence of Women's Autonomy on Infant Mortality  
            in Nepal.  Reproductive Health 2011.  8:7 doi:10.1186/1742-4755-8-7 Published : 19 April 2011. 
Adhikari , Ramesh, Kusol Soonthorndhada and Fariha Haseen. (2011).  Labor Force Participation in Later       

Life : Evidence from a Cross-Sectional Study in Thailand.  BMC Geriatrics 2011. 11:15 doi:10.1186/  
           1471-2318-11-15 Published : 8 April 2011. 
Adhikari, Ramesh, Aree Jampaklay and Aphichat Chamratrithirong. (2011).  Impact of Children’s Migration on  

Health and Health Care-Seeking Behavior of Elderly Left Behind.  BMC Public Health.11:143,2011.  
Atwood, Katharine A., Rick S. Zimmerman, Pamela K. Cupp, Warunee Fongkaew, Brenda A. Miller,                  

Hilary F.Byrnes, Aphichat Chamratrithirong, Orratai Rhucharoenpornpanich, Nonthathorn Chaiphet,   
Michael J. Rosati and Warunee Chookhare. (2011).  Correlates of Pre-Coital Behaviors, Intentions,  
and Sexual Initiation among Thai Youth. Journal of Early Adolescence. forthcoming 2011. 

Byrnes, Hilary F., Brenda A. Miller, Aphichat Chamratrithirong, Orratai Rhucharoenpornpanich, Pamela K. Cupp, 
Katharine A. Atwood, Warunee Fongkaew, Michael J. Rosati and Warunee Chookhare. (2011).  
Neighborhood Perceptions and Parent Outcomes in Family Based Prevention Programs for Thai 
Adolescents:  The Role of Program Engagement.  Journal of Drug Education. Volume 41, Number 2, 
2011. 
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Pages : 1-35. 
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Firestone, Rebecca, Sureeporn Punpuing, Karen E. Peterson, Dolores Acevedo-Garcia and Steven L. Gortmaker. 
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& Medicine. 72 (2011). Page: 1420-1428. 
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2.2   งานจดัการศึกษาทางประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาดา้นประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์ป็นหน่ึงในพนัธกจิหลกัของสถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม กลยุทธ์ในการจดัการศกึษาของสถาบนัฯ ที่สาํคญัคอื สรา้งความเขม้แขง็ในการพฒันานักศกึษาให้มี
สว่นร่วมในการดาํเนินการวจิยัของสถาบนัฯ และจดัการความรูท้ีมุ่่งเน้นการสรา้งเสรมิความรูสู้ก่ารปฏบิตั ิและมสีว่นร่วมใน
การบรหิารจดัการหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติใหม้ากทีส่ดุ 

 
                                  โครงสร้างการดาํเนินงานด้านการเรียนการสอนของสถาบนั 
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2.2.1  หลกัสตูรของสถาบนัฯ 
 

   ระดบัมหาบณัฑิต  มี 3 หลกัสตูร คอื 
 

1) หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัประชากรและสงัคม 

- มวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถของบุคลากรในดา้นการวจิยัวางแผนและวเิคราะหป์ญัหา
ประชากรและสงัคมในแงม่มุต่างๆ และสามารถนําความรูด้า้นประชากรไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนหรอื
ดาํเนินโครงการต่างๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- เปิดสอนเมือ่ ปี 2521 ชื่อหลกัสตูรสงัคมศาสตรมหาบณัฑติสาขาประชากรศาสตร ์

- ปี 2527 เปลีย่นชื่อเป็นหลกัสตูรสงัคมศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม 

- ปี 2541 - ปจัจบุนั เปลีย่นชื่อเป็นหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม 
 
2)  หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

- มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติบุคลากรใหม้พีืน้ฐานความรูด้า้นประชากรศาสตรแ์ละอนามยัเจรญิพนัธุ ์มคีวามรู้
ความสามารถในการวจิยัประเมนิผล และวเิคราะหโ์ครงการและกจิกรรมต่างๆ ดา้นประชากรและอนามยั
เจรญิพนัธุ ์รวมทัง้โครงการวางแผนครอบครวัในประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- เปิดสอนเมื่อปี 2531 ชื่อหลกัสตูรสงัคมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวจิยัประชากรและสงัคม (หลกัสตูร
นานาชาต)ิ  

- ปี 2536 เปลี่ยนชื่อเป็นหลกัสตูรสงัคมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและการวางแผน
ครอบครวั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

- ปี 2539 เปลีย่นชื่อเป็นหลกัสตูรสงัคมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรอนามยัเจรญิพนัธุ ์ 
ผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละโรคเอดส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

- ปี 2540 - ปจัจุบนั เปลีย่นชื่อเป็นหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและอนามยั
เจรญิพนัธุ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

 

3)  หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสงัคม (หลกัสตูรนานาชาติ) 

- มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิชาการ และนักวิจยัให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสงัคมผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะการศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ใหม่และการจดัการฐานขอ้มูลที่จะนําไปสู่การพฒันา
นโยบายสาธารณะเกีย่วกบัสงัคมผูส้งูอาย ุ  

- เปิดสอนปี 2553 ชื่อหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาพฤฒวิทิยาเชงิประชากรและสงัคม 

- เป็นความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยั 
ไมอาม ีมลรฐัโอไฮโอ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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    ระดบัดษุฎีบณัฑิต  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร ์

- มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
ประชากรศาสตร ์ทําการวจิยัเพื่อคน้หาองคค์วามรูใ้หม่ และพฒันาระเบยีบวธิวีจิยัใหม้คีุณภาพ เพื่อนํา
ผลการศกึษาไปกาํหนดนโยบายและวางแผน  

- เปิดสอนปี 2536 ชื่อหลกัสตูรประชากรศาสตรดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาประชากรศาสตร ์

- ปี 2540 เปลีย่นชื่อเป็นหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาประชากรศาสตร ์ 

- ปี 2545 - ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็นหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาประชากรศาสตร ์ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

 

2.2.2 นักศึกษาของหลกัสตูร 
                       ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา (2552-2554) สถาบนัฯ มจีาํนวนนกัศกึษาทีเ่ปิดรบั จาํนวนนกัศกึษาทีร่บัจรงิ 
      และจาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษา ดงัแสดงต่อไปน้ี  
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เปิดรบั รบัจริง จบการศึกษา
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สาขาวิชาวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ ์(หลกัสตูรนานาชาติ)

เปิดรบั รบัจริง จบการศึกษา
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2.2.3   บณัฑิตของหลกัสตูร 

 

      ตวัชีว้ดัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ หลกัสตูรของสถาบนัฯ มคีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ
อย่างหน่ึง คอื บณัฑติของหลกัสตูรสามารถเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาชัน้นําทัว่โลก และมโีอกาสทํางานในองค์กร
ระหวา่งประเทศ ดงัน้ี  

 
1)  บณัฑิตระดบัปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) ประจําปีการศึกษา 

2554 เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั จาํนวน 5 คน และทาํงานในหน่วยงานระดบัชาต ิและนานาชาต ิจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

 
2) บณัฑติระดบัศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและอนามยัเจรญิพนัธุ ์  

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 
 

 

                          ทาํงานในองคก์รระหวา่งประเทศ จาํนวน 3 คน (ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี) ไดแ้ก่   
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3)  นายดลชยั ฮะวงัจ ู ศกึษาต่อ ณ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 
4)  Dr. Truong Tan Minh Vu  ศกึษาต่อ ณ วทิยาลยัประชากรศาสตรส์าธารณสขุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ช่ือ-นามสกลุ สถานท่ีทาํงาน 
1)  Ms. Munkhzu lZookkhuu UNICEF มองโกเลยี   
2)  Dr. Khin Cho Win UNICEF ประเทศไทย 
3)  Dr. Ye Yu Shwe UNICEF ประเทศไทย 
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3)  บณัฑติระดบัศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม ศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก  
จาํนวน 2 คน (ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี)  ไดแ้ก่ 
 

 

2.2.4 แหล่งทนุของนักศึกษา 
 

นักศกึษาหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและอนามยัเจรญิพนัธุ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
ไดร้บัทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ จาก 4 องคก์ร จาํนวน 16 ทุน (UNFPA 1 ทุน, BKKBN/ Indonesia 2 ทุน Ministry of 
Education/Indonesia 2 ทุน และ World Bank 11 ทุน)  
           นักศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ ประจําปีการศกึษา 2554 
ไดร้บัทุนภายในประเทศจากสาํนกังานสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) จาํนวน 10 ทุน  
 

 สถาบันฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เช่น หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ มนีกัศกึษาไดร้บัทุน คปก. จาํนวน 1 ทุน  
 นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม ไดร้บัทุน The Wellcome Trust- 
IPSR Graduate Scholarship จาํนวน 2 ทุน และทุนมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิNational Research University (NRU) 
ภายใต้โครงการเฝ้าระวงัทางประชากร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการดูแลระยะยาว เพื่อเสรมิสร้างสุขภาวะของ
ผูส้งูอายไุทย จาํนวน 3 ทุน  
 นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสงัคม มีนักศึกษาได้รบัทุน 
National Research University (NRU)  จาํนวน 2 ทุน   
 
2.2.5 กิจกรรมพฒันานักศึกษา 
 

สถาบนัฯ จดัทาํแผนโครงการ และกจิกรรมสง่เสรมิผลการเรยีนรูเ้พื่อพฒันานักศกึษานอกเหนือจากการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูร ดงัน้ี 
 

1) สง่เสรมิใหน้กัศกึษาทุกหลกัสตูรไดม้โีอกาสไปศกึษาเรยีนรูจ้ากหน่วยงานภาคปฏบิตัโิดยตรง เชน่  
- หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม จดัทศันศกึษาและดูงานนอกสถานที ่

ภายใตว้ชิา PRPR 522 ประชากรศาสตรส์งูอายุ เรื่องการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุในชนบทเมื่อวนัที ่18-20  
มกราคม 2554 ณ อาํเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบุร ี 

- หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและอนามยัเจรญิพนัธุ ์จดัศกึษาดูงานดา้นอนามยั
เจรญิพนัธุแ์ละ HIV/AIDS ในปี 2554 จดัศกึษาดูงานทีจ่งัหวดัราชบุร ีระนอง นครศรธีรรมราชและสงขลา 
ระหวา่งวนัที ่7-13 มนีาคม 2554 

- หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร ์จดัการศกึษาดงูานดา้นผูส้งูอายทุีส่ถาบนัเวช      
ศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ

 
 

 

ช่ือ-นามสกลุ สถานท่ีศึกษาต่อ 
1)  นางสาวธรีนุช  กอ้นแกว้ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
2)  นายชวลติ  แสงชาต ิ ประเทศลาว 
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นักศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ ์

ศึกษาดงูาน ด้านอนามยัเจริญพนัธุแ์ละ HIV/AIDS 
 

          
นักศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัประชากรและสงัคม (ปริญญาโท-ไทย) 

ศึกษาและดงูานนอกสถานท่ี ภายใต้วิชา PRPR 522 ประชากรศาสตรส์งูอาย ุ
 

 

2)  จดัการเรยีนการสอนการเขยีนบทความทางวชิาการ (Research writing skills) เพื่อเพิม่ทกัษะในการเขยีน 
วทิยานิพนธแ์ละบทความทางวชิาการ โดยผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศของสถาบนัฯ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน-มนีาคมของทุกปี 

 

3) จดัการสอนภาษาและวฒันธรรมไทยใหก้บันักศกึษาต่างชาต ิในช่วงเดอืนกนัยายนของทุกปี เพื่อประโยชน์ใน
การใชช้วีติประจาํวนั ในปี 2554 จดัอบรมในวนัที ่13-22 กนัยายน 2554  

 

4) จดัโตว้าท ี(Class debate) ในวชิา PRRH 550 Substantive Demography ในประเดน็ทีก่าํลงัอยูใ่นความสนใจ 
ในปี 2554 มกีารจดัโตว้าทใีน  2 ประเดน็  1) Fertility decline has nothing to do with women status  2) Population 
growth is detrimental to social and economic development ในวนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2553 

 
 

                
 

การโต้วาที (Class debate) นักศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ ์
(หลกัสตูรนานาชาติ) 
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5)  สนบัสนุนใหน้กัศกึษาทาํวจิยัรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษาชาวต่างประเทศ เพื่อนําไปสูก่ารทาํวทิยานิพนธ ์ และ
เขยีนบทความทางวชิาการโดยเฉพาะหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ  โดย 
ในปีการศกึษา 2554 มนีกัศกึษาปรญิญาเอกทุน คปก. 2 คน คอื พนัโทหญงิอมรรษัฏ ์บุนนาค และนางสาวจงจติต ์ฤทธริงค ์ 
เดนิทางไปศกึษาและทาํงานวจิยัรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษาชาวต่างประเทศ ณ University of Hawaii, USA และ University 
of North Carolina at Chapel Hill, USA ตามลาํดบั และใหน้กัศกึษานําเสนอประสบการณ์การทาํวจิยัรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษา
ชาวต่างประเทศในกจิกรรมเสวนาวชิาการใตช้ายคาประชากร  

 

6)  สนับสนุนให้นักศกึษานําเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการระด้บชาติและนานาชาติทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

- นายฐตินินัทน์ ผวินิล หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม นําเสนอผลงานวจิยั
ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิทีค่ณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ในวนัที ่12 มนีาคม 2554 และ
ทีส่ถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร  ในวนัที ่ 23 สงิหาคม 2554 

- Mr. Ramesh Adhikari หลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
นําเสนอผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิณ ประเทศอนิเดยี วนัที ่16-18 พฤศจกิายน 2553 
และประเทศบราซลิ วนัที ่8-10 ธนัวาคม 2553 

- จดัประชุมวชิาการนานาชาต ิ(International Conference on Reproductive Health and Social Sciences  
Research) โดยในปี 2554 เป็นการจดัประชุมครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2554 ณ โรงแรม Royal City       
มผีูเ้ขา้รว่มประชุมจาํนวน 101 คน   เป็นผูเ้สนอบทความ จาํนวน 23 คน  ในจาํนวนน้ี เป็นนกัศกึษาสถาบนัฯ  
14 คน บทความทีนํ่าเสนอทัง้หมดไดร้บัการคดักรองและใหค้วามเหน็จาก ผูท้รงคุณวฒุ ิและนํามาจดัพมิพ ์
เป็น Proceedings  
 
 

 
 

การนําเสนอบทความวิชาการของนักศึกษา หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิจยัประชากรและอนามยัเจริญพนัธุ ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ในการประชมุวิชาการนานาชาติ 5th  International Conference on Reproductive Health 
and Social Sciences Research 

 

- นกัศกึษาสถาบนัฯ จาํนวน 12 คนเสนอบทความในการประชุมวชิาการประชากรศาสตรแ์หง่ชาต ิโดยในการ
ประชุมประจาํปี 2553 ระหวา่งวนัที ่25-26 พฤศจกิายน  2553  ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร ์ 
 

7)  สนบัสนุนใหน้กัศกึษาทุกหลกัสตูรใชข้อ้มลูจากโครงการวจิยัของสถาบนัฯ โดยจดัสมัมนาแนะนําโครงการวจิยั
ต่างๆ  ใหก้บันกัศกึษาไทยและนานาชาต ิ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษา วเิคราะห ์เขยีนบทความ และทาํวทิยานิพนธ ์ใน
วนัที ่5 สงิหาคม 2554  ในปีงบประมาณ 2554  มนีกัศกึษาใชข้อ้มลูโครงการเฝ้าระวงัทางประชากรกาญจนบุร ี(KDSS) 
จาํนวน 4 คน ใชข้อ้มลูโครงการนางรอง จาํนวน  3 คน  และใชข้อ้มลูโครงการ Child Health and Migrant Parents in 
South-East Asia (CHAMPSEA) จาํนวน 1 คน  
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8)  สนับสนุนให้นักศึกษามโีอกาสร่วมทํางานวิจยักบัคณาจารย์สถาบนัฯ เพื่อสร้างประสบการณ์การวิจยัและ
ความคุน้เคยกบัขอ้มลู เพือ่ประโยชน์ในการเขยีนบทความ และทาํวทิยานิพนธ ์ในปี 2554 มนีกัศกึษาจาํนวน 3 คน รว่มเกบ็
ขอ้มลูโครงการ National Research University (NRU) และเป็นนกัวจิยัผูช้ว่ยในโครงการวจิยัของสถาบนัฯ 10 คน  
 

9)  ใหโ้อกาสนกัศกึษาเขยีนบทความวชิาการรว่มกบัคณาจารย ์เชน่ในการประชุมวชิาการประชากรและสงัคม       
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2554 ในหวัขอ้ “จุดเปลีย่นประชากร จุดเปลีย่นสงัคมไทย”  มนีกัศกึษาเขา้รว่มเขยีนบทความ 
และนําเสนอผลงานรว่มกบัอาจารยจ์าํนวน 2 คน 
 

10)  สนบัสนุนใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรต่างๆ มกีจิกรรมรว่มกนั เพือ่สรา้งความคุน้เคยและมโีอกาสแลกเปลีย่น 
ความคดิเหน็และประสบการณ์  ตลอดจนเพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งนกัศกึษา คณาจารย ์และเจา้หน้าทีข่อง 
สถาบนัฯ โดยจดัใหม้กีารสมัมนานกัศกึษาทัง้ 4 หลกัสตูร ทุกปี ในปี 2554 การสมัมนาจดัทีศ่นูยป์ฏบิตักิารวจิยั 
กาญจนบุรโีครงการเฝ้าระวงัทางประชากรกาญจนบุร ี(KDSS) ระหวา่งวนัที ่4-5 พฤศจกิายน 2553 
 

 
การสมัมนานักศึกษา 4 หลกัสตูร ณ ศนูยป์ฏิบติัการวิจยักาญจนบรีุ 

 

 11)  สง่เสรมิทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หน้กัศกึษา เชน่ จดัอบรมโปรแกรม GIS แก่นกัศกึษา 
เพือ่เป็นเครือ่งมอืประกอบการเขยีนบทความและทาํวทิยานิพนธ ์ระหวา่งวนัที ่10-14 มกราคม 2554 และอบรม 
การสบืคน้ขอ้มลูทาง Electronic ของหอ้งสมดุ 
           12)  สนบัสนุนใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มกบักจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัฯ ในปีงบประมาณ 2554 นกัศกึษาทุก 
หลกัสตูรไดร้ว่มกนัจดัพธิไีหวค้รเูมือ่วนัที ่23 มถุินายน 2554 เพื่อสบืสานประเพณีและวฒันธรรมระหวา่งคณาจารย ์
และศษิย ์งานครบรอบวนัเกดิสถาบนัฯ งานมทุติาจติอาจารยท์ีเ่กษยีณอาย ุงานสง่ทา้ยปีเก่าและงานสงกรานต ์  
 

      
 

                                                                                             พิธีไหว้คร ู
 

      13)  จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเรยีนการสอนและระเบยีบขอ้บงัคบัของ 
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หลกัสตูร รวมทัง้แนะนําสถาบนัฯ และคณาจารย ์ในปีการศกึษา 2554 หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยั 
ประชากรและสงัคม และหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จดัปฐมนิเทศ 
ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2554 สาํหรบัหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและอนามยัเจรญิพนัธุ ์ 
และสาขาวชิาพฤฒวิทิยาเชงิประชากรและสงัคม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จดัปฐมนิเทศในวนัที ่23 มถุินายน 2554 
 
 
 

           
 

           
      

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 
 
 

            14)  จดัปจัฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยนิดแีก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาทุกหลกัสตูร  ในปีการศกึษา 2554         
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กิจกรรมแสดงความยินดีผูส้าํเรจ็การศึกษา  
 

                    
 

 
 

กิจกรรมแสดงความยินดีผูส้าํเรจ็การศึกษา 

 
            15)  เปิดโอกาสใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการดาํเนินงานของหลกัสตูรฯ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการหลกัสตูรฯ   

มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีนมากขึ้น โดยในปีการศกึษา 2554 หลกัสูตรศลิปศาสตรมหา
บณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและสงัคม จดัประชุมระหว่างนักศกึษาและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจํานวน 2 
ครัง้ หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจิยัประชากรและอนามยัเจรญิพนัธุ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จดัประชุม
ระหว่างนักศกึษา และคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร จํานวน 2 ครัง้ และหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวชิา
ประชากรศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จดัประชุมระหวา่งนกัศกึษาและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จาํนวน 1 ครัง้    
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16)  ส่งเสรมิให้นักศกึษามสี่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมทางวชิาการของสถาบนัฯ เช่น เสวนาใต้
ชายคาประชากรทุกวนัพุธเพื่อเป็นเวทีให้นักศกึษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวชิาการ นําเสนอผลงานวจิยั 
เตรยีมความพรอ้มก่อนสอบโครงรา่งวทิยานิพนธแ์ละสอบวทิยานิพนธ ์ในปีงบประมาณ 2554 มนีกัศกึษานําเสนอ
ในเสวนาวนัพธุ 15 คน   

 

       
 

                                       งานทาํบญุวนัเกิดสถาบนัฯ                                                                งานสงกรานต ์

 
                                

 

            17)  สนับสนุนให้นักศกึษามโีอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บันักศกึษาของสถาบนัฯ อื่นๆ เช่น จดักจิกรรม 
“International Potluck Party and Sport Day”  รว่มกบัวทิยาลยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสถาบนั
พฒันาสขุภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ณ สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 | P a g e  
 

 
 
 

 
 

 
 

              นักศึกษานานาชาติของสถาบนัฯ เข้าร่วมงาน  International Potluck Party and Sport Day 
 

 

               
 

                                                           การประกวดแต่งกายไทยในงานวนัเกิดสถาบนัฯ 
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2.3  งานบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

สถาบนัฯ มเีป้าหมายระยะยาวในการพฒันาความเป็นเลศิทางการบรกิารวชิาการดา้นประชากรและสงัคม คอื การ
พฒันาเพื่อใหส้ถาบนัฯ เป็น 1) ศนูยก์ารเรยีนรูท้างประชากร 2) ศนูยอ์า้งองิขอ้มลูทางประชากรและสงัคม 3) ศนูยฝึ์กอบรม
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิและ 4) แหล่งเผยแพร่สื่อทางด้านประชากรและสงัคม (ตํารา รายงานวจิยั บทความทางวชิาการ 
วารสาร และจดหมายขา่วประชากรและการพฒันา)  การดาํเนินการบรกิารวชิาการของสถาบนัฯ ประจาํปีงบประมาณ 2554 
มจีาํนวน 10 โครงการ/กจิกรรม ดงัน้ี  

 

1. ศนูยอ้์างอิงข้อมลูทางประชากรและสงัคม 
 

สถาบนัฯพฒันาศนูยอ์า้งองิขอ้มลูทางประชากร 3 ศนูย ์คอื ศนูยศ์ตวรรษกิชน (Thai Centenarians Center) 
มเิตอรป์ระเทศไทย (Thailandometers) และศนูยศ์กึษาการยา้ยถิน่มหดิล (Mahidol Migration Center) โดยเปิดศนูยท์ัง้  
3 ศนูย ์ อยา่งเป็นทางการในงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่6  “ประชากรและสงัคม 2553”   ในวนัพฤหสับดทีี ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 

1.1 ศนูยศ์ตวรรษิกชน (Thai Centenarians Center) 
ศนูยศ์ตวรรษกิชน มวีตัถุประสงคเ์ป็นแหลง่ขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัผูส้งูอายแุละศตวรรษกิชนหรอืประชากรทีม่อีาย ุ

100 ปีขึน้ไป (Centenarian – คนรอ้ยปี หรอื ศตวรรษกิชน) ในประเทศไทย เพื่อศกึษาชวีติความเป็นอยูข่องคนอายุ 100 
ปี   สอดคลอ้งกบักจิกรรมของมหาวทิยาลยัมหดิล ที่จดัใหม้ ี “การประกวดแม่รอ้ยปี” ในวนัแม่แห่งชาตเิป็นประจําทุกปี 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา 

ศูนย์ศตวรรษิกชน นําเสนอข้อมูลผ่าน บทความ สถิติตวัเลข คําศพัท์ ข่าวสารความรู้วิทยานิพนธ์งานวิจยั
บทความ และกระดานขา่ว (http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th) 

 

1.2 ศนูยศึ์กษาการย้ายถ่ินมหิดล (Mahidol Migration Center – MMC) 
ศนูยศ์กึษาการยา้ยถิน่มหดิล (Mahidol Migration Center – MMC)  จดัตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนและพฒันา 

การศกึษาวจิยัเชงินโยบายดา้นการยา้ยถิน่  เป็นศนูยเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสถาบนัฯ  และหน่วยงานเครอืขา่ยความ
รว่มมอืของสถาบนัฯ ผา่นกจิกรรมการวจิยัแบบสหวทิยาการและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของผูย้า้ยถิน่
ในประเทศไทยและในภมูภิาค ผา่นทางงานวจิยัสิง่ตพีมิพแ์ละจดหมายขา่ว  (http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th) 

 

1.3 มิเตอรป์ระเทศไทย (Thailandometers) 
สถาบนัฯ ไดพ้ฒันา  “มเิตอรป์ระเทศไทย”  เป็นเครือ่งมอืนําเสนอสถติขิอ้มลูดา้นประชากร  สขุภาพอนามยั 

เศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ‘ตามเวลาจรงิ’  เพือ่ใหส้าธารณชนเหน็ความสาํคญัของขอ้มลูดา้นประชากร และสามารถ 
นําขอ้มลูไปใชอ้า้งองิได ้ สถติขิอ้มลูทีนํ่าเสนอในมเิตอรป์ระเทศไทยไดจ้ากการคาดประมาณของ “คณะทาํงานฉายภาพ
ประชากร” ของสถาบนัฯ ซึง่ใชข้อ้มลูจากการจดทะเบยีน และการสาํรวจจากแหลง่ต่างๆ คาํนวณอตัรา และตวัชีว้ดัต่างๆ 
เพื่อนําเสนอใหเ้หน็ภาพการเปลีย่นแปลงของตวัชีว้ดัเหลา่นัน้ตามเวลาทีเ่ปลีย่นไป  (http://www.thailandometers.mahidol.ac.th) 
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2.   เผยแพร่ข่าวสารข้อมลู และผลการวิจยัทางประชากรและสงัคม   
 

    สถาบนัฯเผยแพรข่า่วสารขอ้มลู และผลการวจิยัทางประชากรและสงัคม  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยา่ง
ต่อเน่ืองในรปูของเอกสารงานวจิยั ตาํรา วารสาร จดหมายขา่ว แผน่พบั รวมทัง้ผา่นทางสือ่มวลชน เวบ็ไซต ์สถาบนัฯ เป็น
หน่วยงานเดยีวทีท่าํการคาํนวณเพือ่คาดประมาณประชากรในปจัจุบนัและในอนาคต ใหแ้ก่หน่วยงานระดบันโยบายใน
ประเทศไทย 

 

2.1 รายงานวิจยั จาํนวน 10 เร่ือง ดงัน้ี 

 

 
ชวีติจรงิทีไ่มถ่กูมองเหน็ของเหยือ่การคา้มนุษย ์

ในประเทศไทย 
         ผูแ้ต่ง: Mahidol Migration Center (MMC) 

 
Snap Shot Stories from Invisible Victims 

of Trafficking in Thailand 
Author: Mahidol Migration Center (MMC) 

 
 

รายงานการประเมนิผลโครงการทนัตปฎริปูเพือ่ 
จติสาธารณะคณะทนัตแพทยศาสตร ์
ผูแ้ต่ง: อรทยั  อาจอํ่า และคณะ 

 
รายงานการวจิยัประเมนิผลการพฒันาระบบการดแูล 

คนพกิารโดยใชค้รอบครวั และชุมชนเป็นฐาน 
อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุร ี
ผูแ้ต่ง: อรทยั  อาจอํ่า และคณะ 

 
ประชากรและสงัคม 2554 

"จุดเปลีย่นประชากรจุดเปลีย่นสงัคมไทย" 
บรรณาธิการ:  สรุยีพ์ร พนัพึง่ และ มาล ีสนัภวูรรณ์ 

 
สมดุแผนทีส่ขุภาพ 2553 

ผูแ้ต่ง:  เกรยีงศกัดิ ์โรจน์คุรเีสถยีร,  
Simon Baker และ สภุรต ์จรสัสทิธิ ์
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2.1 เอกสารทางวิชาการ 

2.1.1 จดหมายข่าวประชากรและการพฒันา เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2554 เป็นปีที่ 31 

ฉบบัที ่1-6 ตพีมิพ ์2 เดอืน/ครัง้ 

2.1.2 สารประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล พิมพ์ปีละครัง้ ฉบบัภาษาไทยและอังกฤษ ใน

ปีงบประมาณ 2554 น้ี เป็นปีที ่20 ทีส่ถาบนัฯ ไดจ้ดัทาํสารประชากรมหาวทิยาลยัมหดิล

ขึน้ 

2.1.3 วารสารประชากรและสงัคม  “Journal of Population and Social Studies: 

JPSS”  ปีละ 2 ครัง้  ในเดอืนมกราคม และกรกฎาคม                                                  

ตพีมิพบ์ทความในดา้นประชากรศาสตร ์วทิยาศาสตรส์ขุภาพ เศรษฐศาสตร ์สถติ ิและ

ดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในปีงบประมาณ 2554 พมิพเ์ลม่ที ่19 ฉบบัที ่2 และเลม่ที ่20 ฉบบั

ที ่1  

2.1.4 เอกสารการสือ่สารเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาวะทางประชากรและสงัคม                                      

“สขุภาพจิตประชากรและสงัคม” ภายใตโ้ครงการรายงานสถานการณ์สขุภาพจติ   

เป็นเอกสารรายเดอืน ตพีมิพเ์ดอืนละ 1 ครัง้ เดอืน มกราคม - ธนัวาคม    

                                              

 

 
 

เรือ่งเพศจากขา่ว 3 ปี: ขม่ขนื ทอ้งไมพ่รอ้ม แมว่ยัรุน่    
และเทคโนโลยเีจรญิพนัธุ ์
ผูแ้ต่ง: กุลภา วจนสาระ 

 
 

ภาพและชวีติครอบครวัในสงัคมไทย 
ผูแ้ต่ง: กุลภา วจนสาระ 

 
 

จนิตนาการใหมท่างสงัคมวทิยา 
บรรณาธิการ: กฤตยา อาชวนิจกุล 

ผูแ้ต่ง: ปราโมทย ์ประสาทกุล, อานนัท ์กาญจนพนัธ ์

 
 

สขุภาพคนไทย 2554 เอชไอเอกลไกพฒันานโยบาย 
สาธารณะเพือ่ชวีติและสขุภาพ 

บรรณาธิการ:  ชื่นฤทยั กาญจนะจติรา 
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3. จดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

       การจดัอบรมของสถาบนัฯ เน้นระเบยีบวธิวีจิยัทัง้การวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ เทคนิคการวเิคราะห์
ขอ้มลูแบบต่างๆ การอบรมการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร การอบรมการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ในปีงบประมาณ 2554 มี
การจดัอบรมระยะสัน้ทัง้ระดับระดบัชาติและนานาชาติ รวม 11 ครัง้ และมีผู้เข้ารบัการอบรม จํานวน 197 คน จาก
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รระหวา่งประเทศ 
 

 

การจดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ ประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาํดบั ระดบัชาติ / นานาชาติ วนั เดือน ปี 
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

1.  การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 18 – 22 ตุลาคม 2553 35 

2.  การใชร้ะบบ GIS ในงานวจิยัทางประชากรและสงัคม 10 – 14 มกราคม 2554 13 

3.  การวจิยัเชงิคุณภาพ 21 – 30 มนีาคม 2554 30 

4.  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 25 – 29 เมษายน 2554 27 

5.  การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 1 – 5 สงิหาคม 2554 15 

6.  Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of 
Population, Health and Nutrition Programs 

22 พฤศจกิายน – 10 
ธนัวาคม 2553 

20 

7.  Attached Program Module 4 : Monitoring and 
Evaluation of Population and Reproductive Health 
Programs 

14 มนีาคม – 13 
พฤษภาคม 2554 

2 

8.  Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of 
HIV/AIDS Programs 

11 – 22 กรกฎาคม 2554 
12 

9.  Workshop on Analysis and Dissemination of 
Research Findings on Expanding Access to Medical 
Abortion: WHO Social Sciences & Operations 
Research Initiative   

25 – 29 กรกฎาคม 2554 11 

10.  Worskhop on Researching Violence against 
Woment in Southeast Asia and the Pacific 

22 – 31 สงิหาคม 2554 
28 

11.  Attached Program: Short Course Training UNFPA, 
Module 1 ”Population Studies”  

9 กนัยายน – 5 
พฤศจกิายน 2554 

4 



 

43 | P a g e  
 

4. การเป็นวิทยากร อาจารยพิ์เศษ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ท่ีปรึกษาและกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชน ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

 

        สถาบนัฯ ใหบ้รกิารดา้นคาํแนะนําและขอ้ปรกึษาทางวชิาการดา้นประชากรและอนามยัเจรญิพนัธุ ์ให ้
บรกิารสอนและบรรยายพเิศษแก่หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและต่างประเทศ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

4.1 อาจารยพ์เิศษจาํนวน 10 คน  
4.2 วทิยากรบรรยายในประเทศจาํนวน 14 คน  
4.3 ทีป่รกึษาและใหค้าํแนะนําปรกึษาทางวชิาการดา้นประชากรและสงัคม รวมทัง้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ต่างๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
4.3.1 บุคลากรสายวชิาการเป็นทีป่รกึษา จาํนวน 2 คน 

       4.3.2  บุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนเป็นกรรมการรวม 27 คณะกรรมการ ดงัน้ี 
      4.3.2.1  บุคลากรสายวชิาการ  จาํนวน 18 คน 25 คณะกรรมการ 
              4.3.2.2  บุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 2 คน  
 

5. การเย่ียมชมดงูานจากหน่วยงานในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ 
 

ในปีงบประมาณ 2554 สถาบนัฯ ใหก้ารตอ้นรบัหน่วยงานทีม่าเยีย่มชมดงูาน จาํนวน 31 ครัง้ แยกเป็น  
- หน่วยงานในมหาวทิยาลยั 3 หน่วยงาน จาํนวนผูด้งูาน 42 คน  
- หน่วยงานในประเทศ 4 ครัง้ จาํนวนผูด้งูาน 25 คน 
- หน่วยงานต่างประเทศ 24  หน่วยงาน จาํนวนผูด้งูาน 68 คน เชน่ University of North Carolina at  
Chapel Hill, Pokhara University, Nobel College/Academy, Tribhuwan University และ Miami University 

6. จดัประชมุสมัมนาระดบัชาติ และนานาชาติ ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน หรือเครือข่ายความ

ร่วมมือ ในการผลกัดนันโยบายสาธารณะ และประเดน็เร่งด่วนทางสงัคม 

       ในปีงบประมาณ 2554 สถาบนัฯ จดัประชุมสมัมนาทางวชิาการ จาํนวน 10 ครัง้ ผูร้บับรกิาร 1,730 คน  
โดยแยกเป็นระดบัชาต ิจาํนวน 8 ครัง้ ผูร้บับรกิาร 1,407 คน และระดบันานาชาต ิจาํนวน 2 ครัง้ ผูร้บับรกิาร 323 คน  

ตาราง การจดัประชมุสมันาประจาํปีงบประมาณ 2554 (ตลุาคม 2553 - กนัยายน 2554) 

ลาํดบั ระดบัชาติ / นานาชาติ วนั เดือน ปี 
จาํนวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
1. ประชุมวชิาการประชากรศาสตรแ์หง่ชาต ิ2553 25 – 26 พฤศจกิายน 

2553 
800 

2. ประชุมเครอืขา่ยขอ้มลูขา่วสารสขุภาพ (THINK) ครัง้ที ่
3/2554 หวัขอ้ "ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงประชากร
ของประเทศไทย" 
 

31 พฤษภาคม 2554 20 

3. ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของผล 
ทีไ่ดจ้าก MESS 
 

15 - 16 มถุินายน 
2554 

80 

4. ประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่7 “ประชากรและสงัคม 
2554”  เรือ่ง จุดเปลีย่นประชากรจุดเปลีย่นสงัคมไทย 
 

1 กรกฎาคม 2554 769 
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5. ประชุม "โครงการศกึษาสภาพปญัหาการใชแ้รงงานเดก็ 
ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยของประเทศไทย" 
 

3 สงิหาคม 2554 30 

6. ประชุมหารอื การขบัเคลื่อนเพื่อสนบัสนุนทางเลอืกของ
ผูห้ญงิทีท่อ้งไมพ่รอ้ม ครัง้ที ่25 

6 สงิหาคม 2554 60 

7. การจดัประชาพจิารณ์โครงการศกึษาสภาพปญัหาการ 
ใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยของประเทศไทย 

30 สงิหาคม 2554 150 

8. ประชุมวชิาการ “ลกูๆ เป็นอยา่งไรเมือ่พอ่แมไ่ปทาํงาน 
ทีอ่ื่น” (Children Living Apart from Migrant Parents: 
Implications for Well-Being) 
 

8 กรกฎาคม 2554 68 

9. ประชุม ICRH-SSR 2011: 5th International 
Conference on Reproductive Health and Social 
Sciences Research, Mahidol University, Thailand 

5 สงิหาคม 2554 103 

10. ประชุมวชิาการ เรือ่ง "ความเป็นเลศิของอุดมศกึษาไทย
กบัการแขง่ขนัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัตามเกณฑ์
มาตรฐานนานาชาต ิ: สทิธ ิอาํนาจ และความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม" 
 

24 สงิหาคม 2554 220 

7. การเข้าร่วมประชมุสมัมนาในประเทศ และต่างประเทศ 

   7.1  การเขา้ประชุมสมัมนาในประเทศ 

บุคลากรฝา่ยวชิาการ และฝา่ยสนับสนุนของสถาบนัฯ มกีารเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/อบรมจํานวนทัง้สิน้ 96 คน
จํานวน 242 ครัง้ เป็นบุคลากรสายวชิาการ 26 คน จํานวน 111 ครัง้ บุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 70 คน จํานวน 131 
ครัง้ เชน่การสมัมนาพฒันาบุคลากร ครัง้ที ่31 เรื่อง "พฒันา-รกั-สามคัค-ีในรอบ 40 ปี สถาบนัฯ" ในวนัที ่11-12 กุมภาพนัธ ์
2554 ประชุม MUFIS สญัจร ในวนัที ่4 มกราคม 2554 เป็นตน้ 

   
 7.2  การเขา้ประชุมสมัมนาต่างประเทศ 
 

  บุคลากรฝา่ยวชิาการและฝา่ยสนับสนุนของสถาบนัฯมกีารเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา/อบรมจํานวนทัง้สิน้ 11 คน 
13 ครัง้ เป็นบุคลากรสายวชิาการจาํนวน 8 คน 10 ครัง้ บุคลากรสายสนบัสนุนจาํนวน 3 คน 3 ครัง้ เช่น อาจารย ์ดร.เฉลมิ
พล  แจ่มจนัทร ์ เขา้รว่มประชุมเชงิปฏบิตักิาร INDEPTH/COHRED Workshop on Ethics of Sharing Longitudinal 
Population Base Public Health Research Data  ระหว่างวนัที ่28-29 กรกฎาคม 2554 ประเทศสาธารณรฐัเคนยา 
อาจารย ์ดร.มาล ีสนัภูวรรรณ์เขา้รว่มประชุมวชิาการ "The Multi-Center Study on Household Dynamics”  ระหวา่ง วนัที ่ 
24-26 สงิหาคม 2554  ประเทศเอธโิอเปีย เป็นตน้ 

 
 

7.3 การนําเสนอผลงานวจิยัในประเทศ 

1) การประชุมวชิาการประชากรศาสตรแ์หง่ชาต ิ 2553  ณ  โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร ์กรงุเทพฯ  วนัที ่      

25 -26 พฤศจกิายน 2553 คณาจารยแ์ละนกัวจิยัสถาบนัฯ เขา้รว่มประชุมและเสนอผลงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 



 

45 | P a g e  
 

 

 

2) ประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่7  "ประชากรและสงัคม 2554" ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ 

กรงุเทพฯ วนัที ่1 กรกฎาคม 2554 คณาจารยแ์ละนกัวจิยัจากสถาบนัฯ นําเสนอผลงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั ผูนํ้าเสนอ เร่ือง 

1. ศ.ดร.ปราโมทย ์ประสาทกุล  และ 
รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์

จุดเปลีย่นประชากรประเทศไทย 

2. รศ.ดร.ชาย โพธสิติา การเปลีย่นแปลงครอบครวัและครวัเรอืนไทย: เรา (ไม)่ รูอ้ะไร? 

3. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เพศวถิทีีก่าํลงัเปลีย่นแปลงไปในสงัคมไทย 

4. อ.ดร.สกักรนิทร ์นิยมศลิป์ จุดเปลีย่นกระแสการยา้ยถิน่ในเอเชยี: สูย่คุการรวมตวัทาง
เศรษฐกจิของภูมภิาค 

5. รศ.ดร.อาร ีจาํปากลาย  ดร.แครี ่รคิเตอร ์       
รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์และ  
อ.ดร.วนิพพล มหาอาชา 

คุณพอ่ทางไกลในครอบครวัของผูย้า้ยถิน่ไปทาํงาน 
ต่างประเทศ: ขอ้มลูเบือ้งตน้จากโครงการ CHAMPSEA 
ประเทศไทย 

ลาํดบั ผูนํ้าเสนอ เร่ือง 

1. รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์ การเสยีชวีตินอกภมูลิาํเนาของคนไทย : ศกึษาจากมรณบตัร  
พ.ศ. 2539 - 2552  

2. รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์
 รศ.ดร.อาร ีจาํปากลาย  และ 
นายอบัดุล อาซสิ ประสทิธหิมิะ   
 

สขุภาวะของเดก็ทีพ่อ่แมไ่ปทาํงานต่างประเทศเปรยีบเทยีบกบัเดก็
ทีอ่ยูก่บัพอ่แม ่

3. รศ.ดร.อาร ี จาํปากลาย 
รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์ และ    
นายอบัดุล อาซสิ ประสทิธหิมิะ      
          

Are Carers of Overseas Migrants’ and Non-migrants’ 
Children Different? : A Preliminary Analysis from 
CHAMPSEA - Thailand   

4. รศ.ดร.กุศล สนุทรธาดา และ  
น.ส.กมลชนก ขาํสวุรรณ 

ระดบัและแนวโน้มความมพีฤตพิลงัของผูส้งูอายไุทย 
 

5. น.ส.เรวด ีสวุรรณนพเกา้ และ 
รศ.ดร.รศรนิทร ์เกรย ์

คุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดักาญจนบุร ี

6. นายพงษ์ศกัดิ ์หมืน่ศกัดา และ 
รศ.ดร.วาทนีิ บุญชะลกัษ ี

เพศสมัพนัธใ์นวยัสงูอาย ุ: ศกึษาในเขตชนบทจงัหวดักาญจนบุร ี 

7. รศ.ดร.กุศล สนุทรธาดา 
 

ความแตกต่างระหวา่งเพศและปจัจยักาํหนดสถานภาพการ 
ทาํงานของผูส้งูอายไุทย 

8. น.ส.ศุทธดิา ชวนวนั  ศ.ดร.ปราโมทย ์
ประสาทกุล  ศ.เกยีรตคิุณ ดร.อภชิาต ิ
จาํรสัฤทธริงค ์ รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์
และ Charles Hirschman  

 
การคาดประมาณจาํนวนคนรอ้ยปีและผูส้งูอายุในประเทศไทย 

9. น.ส.จงจติต ์ฤทธริงค ์และ 
รศ.ดร.ปทัมา วา่พฒันวงศ ์

การพยากรณ์อตัราตายรายอายใุนประเทศไทย 
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ลาํดบั ผูนํ้าเสนอ เร่ือง 

6. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล การจดัระบบคนไรร้ฐัในบรบิทประเทศไทย 

7. อ.ดร.จรมัพร โหล้าํยอง  และ  
รศ.ดร.ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ 

การทาํงานและความพงึพอใจเกีย่วกบัการเขา้ถงึบรกิาร 
ดา้นสขุภาพของแรงงานขา้มชาตไิมม่ใีบอนุญาตทาํงาน 
ในประเทศไทย 
 

8. ศ.เกยีรตคิุณ ดร.อภชิาต ิจาํรสัฤทธริงค ์ 
อ.ดร.จรมัพร โหล้าํยอง และ  
น.ส.กญัญา อภพิรชยัสกุล 
 

ชวีติความเป็นอยูข่องแรงงานขา้มชาตใิน 11 จงัหวดัสาํคญั 
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 
 

9. ผศ.ดร.สชุาดา ทวสีทิธิ ์ การพฒันาสขุภาวะผูห้ญงิในประเทศไทย 

10. รศ.ดร.ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ  น.ส.นพวรรณ 
มาดารตัน์  น.ส.วาท ีสทิธ ิ ดร.แคร ีรคิเตอร ์
และ รศ.ดร.อุไรวรรณ คนึงสขุเกษม 
 

หนูยงัไมอ่ยากเป็นแม ่: เสน้ทางชวีติทีน่่าหว่งใยของแมว่ยัเดก็ 
ในสงัคมไทย 

11. รศ.ดร.อมรา สนุทรธาดา การคา้มนุษยแ์ละการเผชญิหน้ากบัความเสีย่งดา้นสขุภาพของ
แรงงานสตรขีา้มชาต ิ

12. ศ.เกยีรต ิดร.คุณอภชิาต ิจาํรสัฤทธริงค ์และ 
น.ส.กวสิรา พชรเบญจกุล 

สิง่แวดลอ้มเมอืงกบัสขุภาพจติ: การวเิคราะหต์วัแปรหลายระดบั
ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 

13. อ.ดร.อุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย ์
ศ.เกยีรต ิดร.คุณอภชิาต ิจาํรสัฤทธริงค ์และ 
น.ส.กวสิรา พชรเบญจกุล 

เพศภาวะและสขุภาพจติในครวัเรอืนไทย 

14. อ.ดร.เฉลมิพล แจม่จนัทร ์และ  
อ.ดร.สวรยั บุณยมานนท ์
 

แรงงานสงูวยัและการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยาย
กาํหนดเกษยีณอาย ุ

15. รศ.ดร.โยธนิ แสวงด ี อ.ดร.ธรีะพงศ ์สนัตภิพ 
และ นายปิยะวฒัน์ เกตุวงศา 

การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม ประชากรและการใชท้ีด่นิในพืน้ที่
ของภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย: เปรยีบเทยีบโครงการกาญจนบุร ีและโครงการนางรอง 

16. รศ.อรทยั อาจอํ่า การสรา้งเสรมิพลงัอาํนาจชุมชนชาวนาแลผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ผา่น
กระบวนทศัน์ใหมท่างการวจิยั: ประสบการณ์จากอาํเภอขขุนัธ ์
ศรสีะเกษ 

17. อ.ดร.วนิพพล มหาอาชา เกมคอมพวิเตอรก์บัพฤตกิรรมกา้วรา้วในเดก็และเยาวชน:  
ขอ้คน้พบจากงานวจิยั 

18. รศ.ดร.วรชยั ทองไทย การเปลีย่นแปลงประชากรโลก 2493-2573 
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2) ประชุมวชิาการในงาน  "เปิดขอบฟ้าคณุธรรมปี 2"  ณ อมิแพคเมอืงทองธานี กรงุเทพฯ  ในวนัที ่23 
กรกฎาคม 2554  ม ีอาจารยส์ถาบนัฯนําเสนอผลงาน ดงัน้ี 

 

7.4 การนําเสนอผลงานวจิยัในการประชุมระดบันานาชาต ิ

       บุคลากรสถาบนัฯ 10 คน นําเสนอผลงานจากผลงานวจิยั 12 เรือ่งดงัน้ี 

ลาํดบั ผูนํ้าเสนอ เร่ือง การประชมุ 

1. นางสาวธรีนุช  
กอ้นแกว้ 

Adolescents’ Reaction to The 
Tobacco Control Policy in Thailand 

Asia Pacific Conference on Tobacco or 
Health  ระหวา่งวนัที ่ 5-10 ตุลาคม 2553 
ประเทศออสเตรเลยี 

2. นางสาวปรยิา  
เกนโรจน์ 

Changing of Family Environment 
and Adolescent Smoking in Thailand 
: Results from ITC-SEA (Thailand) 3 
Wave Surveys 

Pacific Conference on Tobacco or Health  
ระหวา่งวนัที ่ 5 - 10 ตุลาคม 2553 ประเทศ
ออสเตรเลยี 

3. นางสาววรารตัน์  
ชยัสขุ 

Radio Program for Ecumenical 
Youth in Thailand 

Bossey Master Thesis Week 2011ระหวา่ง
วนัที ่12 - 17 มถุินายน 2554 ประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์

4. รศ.ดร.อาร ี
จาํปากลาย 

Timing and Sequencing of Leaving 
School and First Migation 

Population Association of American 2011 
Annual Program    ระหวา่งวนัที ่31 มนีาคม 
- 2 เมษายน 2554   ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

5. รศ.ดร.อาร ี
จาํปากลาย 

Changes and Continuity in Smoking 
Behavior and Quit Attempts among 
Thai Adults: Evidence from 2005 to 
2009 Surveys 

Asia Pacific Conference on Tobacco or 
Health ระหวา่งวนัที ่5 - 10 ตุลาคม 2553 
ประเทศออสเตรเลยี 

6. รศ.ดร.ปทัมา 
วา่พฒันวงศ ์

Thailand’s Approach to Measuring 
Maternal Mortality Ratio 

Global Health Metrics and Evaluation: 
Controversies, Innovation, Accountability ”  
ระหวา่งวนัที ่14-16 มนีาคม 2554 ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

7. รศ.ดร.ปทัมา 
วา่พฒันวงศ ์

Age-sex under registration  of death 
in Thailand during 2005-2006: 
Results from Matching Two Sources 
of Data 

Asian Population Association (APA) 
Conference  ระหวา่งวนัที ่16 - 20 
พฤศจกิายน  2553  ประเทศธารณรฐัอนิเดยี 

8. รศ.ดร.โยธนิ 
แสวงด ี

Examine and Critique the Agent-
Based model 

Population Dynamics and Land Use 
Change  ระหวา่งวนัที ่10 - 19 ตุลาคม 2553 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ลาํดบั ผูนํ้าเสนอ เร่ือง 

1. รศ.ดร.ศรินินัท ์ กติตสิขุสถติ โครงการวจิยัและพฒันากระบวนการปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม 
โดยอาศยัแนวทางพระบรมราโชวาท เรือ่ง คุณธรรม 4 ประการ 
เป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูสู้ว่ถิ ี"เศรษฐกจิพอเพยีง" 
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ลาํดบั ผูนํ้าเสนอ เร่ือง การประชมุ 

9. รศ.ดร.บุปผา  
ศริริศัม ี

The Impact of Tobacco Control 
Policy on Adolescent in Thailand 
over period of 3 years: Results from 
ITC-SEA (Thailand) 3 Wave Surveys 
 

Asia Pacific Conference on Tobacco or 
Health  ระหวา่งวนัที ่5 - 10 ตุลาคม 2553 
ประเทศออสเตรเลยี 

10. รศ.ดร.วาทนีิ 
บุญชะลกัษ ี

Change in Health Behavior of the 
Elderly through a Health Promotion 
Program in Rural Thailand 

The VIIth  IAGG European Congress : 
Healthy  and  Active Ageing  for all 
Europeans-II  ระหวา่งวนัที ่14  - 17 
เมษายน 2554 ประเทศอติาล ี
 

11. รศ.ดร.สรุยีพ์ร  
พนัพึง่ 

Comparing Men and Women in 
Migration 

Asian Population Association Conference 
ระหวา่งวนัที ่ 16 - 20 พฤศจกิายน 2553 
ประเทศสาธารณรฐัอนิเดยี 
 

12. ศ. เกยีรตคิุณ 
ดร.อภชิาต ิ
จาํรสัฤทธริงค ์

Has Permanent Settlement of 
Temporary Migrant Workers in 
Thailand Begun? 

Asian Population Association Conference  
ระหวา่งวนัที ่16-20 พฤศจกิายน 2553 
ประเทศสาธารณรฐัอนิเดยี 
 
 

 

 

8. การจดัเวทีเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” 

       สถาบนัฯ จดัเสวนาวชิาการ “ใตช้ายคาประชากร” ทุกสปัดาห ์เพือ่กระตุน้และสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่น
ในทางวชิาการ ในหมูน่กัวชิาการ คณาจารย ์นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป ในปีงบประมาณ 2554 มกีารจดัเสวนา 39 ครัง้ 

 

9. การแผยแพร่ความรู้ด้านประชากรและสงัคมทางส่ือมวลชนและทางเวบ็ไซตส์ถาบนัฯ 

       สถาบนัฯ มกีารเผยแพรค่วามรูผ้า่นสือ่ทัง้หมด 793 ครัง้ โดยเป็นการเผยแพรผ่า่นโทรทศัน์ และวทิยจุาํนวน 

5 ครัง้ และผา่นสือ่สิง่พมิพจ์าํนวน 788 ครัง้ 

 

2.4  งานทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  
       

       2.4.1  งานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

    สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มแีผนงานด้านการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจหลกัของ
สถาบนัฯ และมหาวทิยาลยั ดงัน้ี   

           การสรา้งเสรมิวฒันธรรมองคก์รเพือ่ความเป็นเอกภาพในการชว่ยสงัคมดา้นการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 
และสอดคลอ้งกบั Core Values ของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการยดึมัน่คุณธรรม  
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                      การชว่ยเหลอืเพือ่มุง่ผลเพื่อผูอ้ื่น โดยมกีจิกรรมดงัน้ี 
 

1) พธิยีา้ยเขา้อาคารประชาสงัคมอุดมพฒัน์ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคมแหง่ใหม ่ณ วนัที ่2 
ธนัวาคม 2553 

 

 
 

                พิธีย้ายเข้าอาคารประชาสงัคมอดุมพฒัน์ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม แห่งใหม่  
         ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553 

 

  2)   พธิเีปิดอาคารประชาสงัคมอุดมพฒัน์ ณ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีเสดจ็พระราชดาํเนิน ทรงเปิดอาคารประชาสงัคมอดุมพฒัน์ 
 ณ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล  เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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3) กจิกรรมมฑุติาจติในโอกาสสาํคญัต่างๆ เชน่ การรดน้ําขอพรอาจารยอ์าวโุสในวนัสงกรานต ์ 
  งานมฑุติาจติคารวะอาจารยอ์าวโุส และผูเ้กษยีณอายกุารปฏบิตังิาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายกุารปฏิบติังานของอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีสถาบนัฯ 
 

4) การจดัสมัมนาพฒันาบุคลากรในสาํนกังานผูอ้ํานวยการ ครัง้ที ่31 
 

 
 

                                                  กิจกรรมการสมัมนาพฒันาบคุลากร ประจาํปี 2554 ครัง้ท่ี 31 
 

5) การอนุรกัษ์ประเพณีและวัฒนธรรมประจําชาติในโอกาสสําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจ 
ประเพณี และวฒันธรรมประจาํชาต ิ 

 

                 
 

                              กิจกรรมวนัส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรบัปีใหม่                                    กิจกรรมประเพณีวนัสงกรานต ์
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การแต่งกายด้วยชดุประจาํชาติในวนัสงกรานต ์
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             กิจกรรมกีฬาบคุคลากรของมหาวิทยาลยั ปี 2554 
 

 
10. การอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมเพื่อชุมชนและสงัคม เช่น การมอบทุนการศกึษาให้กบัเยาวชน การบรจิาคเสื้อผ้า

เครือ่งนุ่งหม่ และอุปกรณ์เพือ่การศกึษา  ใหก้บัโรงเรยีนในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม และอาํเภอ 
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร.ี 



 

52 | P a g e  
 

2.4.2   ด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

สถาบนัฯ มแีผนงานหลกัดา้นดารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 2 ประการ คอื การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเชงิกายภาพดา้นความ
ปลอดภัย และการประหยดัพลงังาน เน้นการบริหารจดัการและการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
คณะกรรมการ 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสายงานต่างๆ ภายในสถาบนัฯ ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากผู้อํานวยการ
สถาบนัฯ ดงัน้ี 
          1.  คณะกรรมการรณรงค์และประหยดัพลงังาน ทําหน้าที่กํากบัดูแลด้านการจดัการใช้พลงังานเป็นไปตาม
มาตรฐานของมหาวทิยาลยัมหดิล โดยการหามาตรการสูก่ารปฏบิตัเิพือ่การรณรงค ์การปลกูจติสาํนึก และการประเมนิผลใน
ด้านการประหยดัพลงังานของสถาบนัฯ เช่น การรณรงค์ลดปรมิาณการใช้กระดาษ การประชาสมัพนัธ์เพื่อเชญิชวนให้
ประหยดัพลงังานตามจุดต่างๆ ของอาคารทีท่าํการ  

 

 
 

 ป้าย/สต๊ิกเกอรป์ระชาสมัพนัธก์ารประหยดัพลงังาน 
  

2. คณะกรรมการจดัระเบียบความเรียบร้อยในสถานท่ีทํางาน ทําหน้าที่ดูแลด้านการจดัระเบียบความ
เรยีบรอ้ยในสถานที่ทํางาน (5 ส.) เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพของการทํางานและสรา้งจติสาํนึกในการดูแลปรบัปรุงสถานที่
ทาํงานใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่รยีบรอ้ย เชน่ การจดัใหม้เีครือ่งทาํโอโซน เครือ่งวดัความดนัโลหติ หอ้งออกกาํลงักาย  

3. คณะกรรมการความปลอดภยัทางอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม ทาํหน้าทีค่วบคุมดแูลความปลอดภยั
ทางอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารดาํเนินการต่างๆ เพือ่ดแูลความปลอดภยัในดา้น 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม โดยมแีผนงานในการรณรงค ์4 ดา้น คอื    

 

3.1 ด้านสาธารณูปโภคโดยดูแลเรื่องน้ําดื่มให้แก่บุคลากรภายในสถาบนัฯ อย่างทัว่ถึง ทําการตดิตัง้เครื่อง     
กรองน้ํา/ตูน้ํ้าดื่มในหอ้งเตรยีมอาหาร ซึง่อยูใ่นแต่ละชัน้ 

3.2 ดา้นเครือ่งมอื วสัดุ  อุปกรณ์เครือ่งใชส้าํนกังาน  ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะดวกต่อการใชง้าน 
3.3 ดา้นสขุอนามยั เชน่ จดัทาํมมุสขุภาพในเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ เพือ่ประชาสมัพนัธข์า่วสารต่างๆ รวมถงึ  

การรณรงคด์า้นความปลอดภยัทางอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการจดัระเบยีบความเรยีบรอ้ย 
ในสถานทีท่าํงาน และดา้นการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/health corner/health home.html 

 
 

 
                                     กิจกรรม สนอ. สะสาง ครัง้ท่ี 1                                    กิจกรรม Big Cleaning Day ครัง้ท่ี 1 
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6.1 ดา้นความปลอดภยั  สถาบนัฯ มมีาตรการดา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 
 

3.4.1 มรีะบบการป้องกนัอคัคภียัดว้ยระบบดบัเพลงิถงัดบัเพลงิ ทราย น้ํา มแีผนงานในอนาคตรวมถงึ
การฝึกอบรมป้องกนัอคัคภียัใหก้บับุคลากรในหน่วยงานเพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนั และระงบัเหตุอคัคภียัได ้ 
ซึง่ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคภียั ประกอบดว้ย 

- อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
- อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 
- อุปกรณ์เริม่สญัญาณสว่นบุคคล (Manual Pull Station) 
- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ(Automatic Sprinkler System) 
- ถงัดบัเพลงิ และสายฉีดน้ําดบัเพลงิ 
- มตีูถ้งัดบัเพลงิชนิดเคมแีหง้ และสายฉีดน้ําดบัเพลงิ ขนาด 15 ปอนด ์ 

อยูจ่าํนวน 21 จุด ภายในอาคาร 
- ป้ายทางหนีไฟ 
- บนัไดหนีไฟ และประตหูนีไฟ 
- ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบแจ้งเตือนเหตอุคัคีภยัและระบบดบัเพลิงอตัโนมติั 

 
 

3.4.2  มรีะบบการตรวจสอบความปลอดภยัของอาคารและสถานที ่ดงัน้ี 
 

- จดัใหม้บีตัรผา่นเขา้ออก (Key Card) ในพืน้ทีท่ีไ่ดม้กีารรกัษาความปลอดภยั เน่ืองจากมรีะบบ  
Access Control ควบคุมการผา่นเขา้-ออก จาํนวน 10 จุดในอาคาร  
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ประตรูะบบ Access Control 

 
 

- มกีารลงชื่อเขา้-ออกอาคารสาํหรบับุคคลภายนอก เช่น ผูม้าประชุม ผูม้าตดิต่อ ช่างก่อสรา้ง ซ่อมแซม ผู้
สง่ของ โดยใหล้งรายละเอยีด ชื่อ วนัและเวลาทีเ่ขา้และกลบัออกไป   

- มรีะบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จาํนวน 27 จุด ในอาคารสถาบนัฯ 
 

 

 

ระบบ CCTV  ของสถาบนัฯ 
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3.4.3 มรีะบบไมแ้ขนกัน้รถผา่นเขา้–ออกอตัโนมตับิรเิวณทางเขา้ - ออก ลานจอดรถชัน้ใตด้นิ 
 

 

ไม้แขนกัน้รถผา่นเข้า – ออก 

3.4.4 มรีะบบความปลอดภยัดา้นระบบไฟฟ้าในอาคาร เชน่ ระบบสายดนิและระบบป้องกนัฟ้าผา่             
(Grounding System and Lighting protection) 
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คณะทาํงานจดัทาํรายงานประจาํปีสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ปีงบประมาณ 2554 

รองศาสตราจารย ์ดร.สรีุยพ์ร พนัพ่ึง                              ท่ีปรึกษา                                                                              
รองศาสตราจารย ์ดร.อารี  จาํปากลาย                          ประธานคณะทาํงาน                                                           
รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรินันท ์ กิตติสขุสถิต                  คณะทาํงาน                                                     
รองศาสตราจารย ์ดร.รศรินทร ์ เกรย ์                            คณะทาํงาน                                                         
อาจารย ์ดร.เฉลิมพล แจ่มจนัทร ์                                    คณะทาํงาน                                              
นางสภุาณี  ปลืม้เจริญ                                   คณะทาํงาน                                                                  
นายสมชาย  ทรพัยย์อดแก้ว      คณะทาํงาน                                            
นางสาวชชัชฏา  รตันจนัทร ์                             คณะทาํงาน                                                           
นายภาสกร  บญุคุ้ม                                                         คณะทาํงาน                                                  
นางสาวภคพร  พทุธโกษา                                               คณะทาํงานและเลขานุการ 

 

                                                             


