




 
 

สาสนจากผูอํานวยการ 

 
รายงานประจําป ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ฉบับน้ีไดรวบรวมผลการดําเนินงานในภารกิจ

ดานตาง ๆ ของสถาบันฯ ปงบประมาณ 2556 เกี่ยวของกับภารกิจหลัก 5 ดาน อันประกอบดวย ดานบริหาร 

การวิจัย การศึกษา การบรกิารวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน สะทอนใหเห็นความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนของสถาบันฯ 

รวมทั้งการสนับสนุนของคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานและพัฒนาภารกิจของสถาบันฯ 

ใหมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการเปนผูนําดานการวิจัยการเรียนการสอนและการฝกอบรมและ

การบริการวิชาการ ทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ยังประโยชนตอ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทัง้ความรวมมือทางดานวิชาการแกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบพระคุณผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจํา

สถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันฯ ทุกทาน ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานตามภารกิจของ

สถาบันฯ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

 

 

 (รองศาสตราจารย ดร.สุรยีพร พันพึ่ง) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวจิัยประชากรและสังคม 

 

• ประวัตคิวามเปนมา 

• ปณธิาน วสิัยทัศน พันธกจิ  

• โครงสรางและการบรหิาร 

• ผูบรหิารสถาบันฯ 

• บุคลากรดเีดน 

• ศษิยเกาดเีดน 

• กจิกรรมสถาบันฯ 

• งบประมาณสถาบันฯ 

• บุคลากรสถาบันฯ 

• ยุทธศาสตรสถาบันฯ 

• ผลงานดเีดนในรอบป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 
 
 

  

4 
 



 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 

ประวัติความเปนมา 
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เดิมมีสถานภาพเปนหนวยงานวิจัยภายใต

คณะสาธารณสุขศาสตรใชชื่อวา “ศูนยวิจัยประชากรและสังคม”ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที ่

12 กรกฎาคม 2509 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและสุขภาพอนามัย   

ของประเทศไทยเพื่อสนองความตองการในการวางนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโครงการตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับประชากร ในระยะแรกศูนยวิจัยฯ ไดรับความชวยเหลือสวนใหญจากเงินทุนสนับสนุนของมูลนิธิ

รอกกี้เฟลเลอร ผานทางศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

ตอมาศูนยวิจัยประชากรและสังคม ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 ใหเปน “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” และมีสถานภาพเทียบเทาคณะ

หน่ึงในมหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดมุงหมายชัดเจนที่จะทําวิจัยเชงิปฏิบัติการและ วิชาการดานประชากรเศรษฐกิจ

สังคมและการวางแผนครอบครัว ในสวนที่สัมพันธกับทางการแพทยและการสาธารณสุข และดําเนินงานดาน

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการเปนศูนยขอมูลทางประชากรและสังคม ซึ่งในขณะน้ันที่ทําการของ

สถาบันฯ ต้ังอยูที่อาคาร 3 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร จนกระทั่ง

ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2526 จึงไดยายมาอยูที่อาคารที่ทําการของสถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบล

ศาลายา อําเภอนครชัยศร ี(ขณะน้ัน) จังหวัดนครปฐม  
 

เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สถาบันฯ ไดยายมาอยูที่ “อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน” ซึ่งเปน

อาคารหลังใหม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา

พระราชทานนามอาคารใหม “ประชาสังคมอุดมพัฒน” ซึ่งมีความหมายวา “อาคารซ่ึงมคีวามเจรญิยิ่งใน

ดานประชากรและสังคม” โดยไดเสด็จพระราชดําเนินวางศิลาฤกษอาคาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 และ

ตอมาไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารใหม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 
 

ต้ังแต 14 พฤศจกิายน 2514 จนถงึวันที ่1 พฤษภาคม 2517 สถาบันฯ มี ศาสตราจารยนายแพทย จรัส 

ยามะรัต รักษาการผูอํานวยการ จากน้ันต้ังแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2517 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2518 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ รับผิดชอบรักษาการผูอํานวยการสถาบันฯ และต้ังแตวันที่ 

31 กรกฎาคม 2518 สภามหาวิทยาลัยมหิดลไดแตงตั้ง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ 

เปนผูอํานวยการคนแรกของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
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จนถงึปจจุบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีผูอํานวยการทัง้หมด 6 ทาน เรยีงตามลําดับดังน้ี 

1) ศาสตราจารยเกยีรติคุณดร. บุญเลิศเลียวประไพ พ.ศ. 2518 - 2523 

2) ศาสตราจารยดร. ปราโมทยประสาทกุล พ.ศ. 2523 - 2531 

3) ศาสตราจารยเกยีรติคุณดร. อภชิาติจํารัสฤทธิรงค 23 สิงหาคม 2531 - 22 สิงหาคม 2539 

4) ศาสตราจารยเกยีรติคุณดร. เบญจายอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 23 สิงหาคม 2539 - 22 สิงหาคม 2547 

5) รองศาสตราจารยดร. ชื่นฤทัยกาญจนะจติรา 23 สิงหาคม 2547 - 20 ธันวาคม 2550 

และรักษาการผูอํานวยการ 21 ธันวาคม 2550 - 20 กุมภาพันธ 2551 

6) รองศาสตราจารยดร.สุรยีพร พันพึ่ง 21 กุมภาพันธ 2551 ถงึปจจุบัน 

 

ความชวยเหลอืและเงนิทุนสนับสนุนในระยะแรกของการกอตั้งสถาบันฯ 

1) มูลนิธริอกกี้เฟลเลอร 

1.1  สนับสนุนเงนิทุนในการวิจัยและการดําเนินงานของสถาบันฯ 

1.2 ใหทุนนักเรียนไทยศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จํานวน 4 ทุน เพื่อกลับมาพัฒนางานทางดานวิจัยประชากรและสังคมที่สถาบันฯ 

2) ศูนยประชากรของมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนาและมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร สงศาสตราจารย

ดร.โรเบริต จ.ี เบอรไนท ผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตรเปนที่ปรกึษาประจําสถาบันฯ 

3) Frederiksen Internship  สนับสนุนเงินทุนให ดร.ปเตอร เจ. โดนัลดสัน ดร.เจมส เอ็น.ไรเลย 

ดร.ไมเคิล เจ. คุกและ ดร.โดนัลด ลอโร มาชวยการปฏิบัติงานทางดานวิจัยของสถาบันฯ โดยผานศูนย

ประชากรของมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา 
 

 

ปณธิาน วิสัยทัศน และพันธกจิ 

ปณธิาน  คุณภาพ คุณธรรม นําสถาบันฯ 

 

วิสัยทัศน เปนสถาบันชัน้นําในระดับนานาชาติ ที่สรรคสรางวิทยาการดานประชากรและสังคม 

เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  

 

พันธกจิ  1. ทําวิจัยเชงิทฤษฎี และประยุกตดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

   2. จัดการศึกษา และฝกอบรมระดับหลังปรญิญา 

   3. ผลติและเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร แก

สาธารณชน 

4. พัฒนาเครอืขาย ความรวมมือทางวิชาการในระดับประเทศ และระดับสากล 

  5. พัฒนาบุคลากร องคกร และเทคโนโลยดีานการบรหิารจัดการ ใหเกดิ

ประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด 
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 ยุทธศาสตร 1.  สรางความเปนเลศิในการวิจัยทางประชากรและสังคม 

  2.  สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  3.  สรางความเปนเลิศในการบรกิารวิชาการดานการวิจัยประชากรและสังคม 

   4. สรางความเปนนานาชาติ 

  5. สรางความรับผดิชอบตอสังคม 

  6. พัฒนาระบบสารสนเทศใหสนับสนุน การบริหารจัดการ การวิจัย การเรยีนการสอน 

และการบรกิารวิชาการ 

  7. การบรหิารจัดการเพื่อความย่ังยืน 

  8. สรางความเปนเลศิดานทรัพยากรบุคคล 
 

โครงสรางและการบรหิารงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

ปงบประมาณ 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาขาวชิา 

ประชากรศาสตร 

กลุมสาขาวชิาวิจัย

ประชากรและอนามัยเจริญ

 

กลุมสาขาวชิา 

วจัิยประชากรและสังคม 

 

กลุมสาขาวชิาพฤฒิวิทยา

เชิงประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักงานผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม 

ศูนยศกึษาการยายถิ่นมหดิล 

ศูนยปฏิบัตกิารกาญจนบุรี 

ศูนยอางองิขอมูลทางประชากร

 

ศูนยศตวรรษิกชน 

มิเตอรประเทศไทย 
 

ศูนยศกึษาการพัฒนาเชงิ

นวัตกรรมแหงเอเชยี 

งานวจัิย 6 กลุม 

1. สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง 

ประชากรและครอบครัว 

2. ภาวะสูงวัยของประชากร 

3. เพศวถีิ เพศภาวะอนามัย-

เจริญพันธุ และเอชไอวี/เอดส 

4. ประชากร, สิ่งแวดลอม และ 

สุขภาพ 

5. การยายถ่ิน ความเปนเมือง 

และแรงงาน 

6. ประเด็นเรงดวน 

งานบรหิารความเส่ียง 

งานบรหิารท่ัวไป 

งานคลังและพัสดุ 

งานส่ือสารองคกร 

งานการศกึษา 

งานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

งานประกันคุณภาพ 

งานบรกิารวชิาการ 
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คณะผูบรหิารสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 
 

ผูบรหิารสถาบันฯ 

 
 

แถวนั่งจากซายไปขวา 

 รองศาสตราจารย ดร.สรุยีพร  พันพึ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลมิพล แจมจันทร รองศาสตราจารย ดร.รศรนิทรเกรย 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ รองผูอํานวยการฝายวชิาการ รองผูอํานวยการฝายวเิทศสัมพันธ 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แถวยนืจากซายไปขวา 

สุภาณี ปลื้มเจรญิ    รองศาสตราจารย ดร.อาร ีจําปากลาย  รองศาสตราจารย ดร.ศิรนินัท กิตติสุขสถติ   เสาวภาค สุขสนิชัย 

 เลขานุการสถาบันฯ      รองผูอํานวยการฝายวจิัยและพัฒนาคุณภาพ           รองผูอํานวยการฝายบรหิาร                        ผูชวยผูอํานวยการ 
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ประธานหลักสูตร 

 

 
 

 

จากซายไปขวา 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภชิาติ จํารัสฤทธริงค ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา ทวีสทิธิ ์

          ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวจิัยประชากรและอนามัยเจรญิพันธุ (นานาชาติ) สาขาวชิาวจิัยประชากรและสังคม 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ รองศาสตราจารย ดร.โยธนิ แสวงดี 

       ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต ประธานหลักสูตรปรญัชาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาพฤฒวิทิยาเชงิประชากรและสังคม (นานาชาติ) สาขาวชิาประชากรศาสตร (นานาชาติ) 

 

 

  

9 
 



 
 

 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ และหัวหนางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากซายไปขวา 

 สมชาย  ทรัพยยอดแกว ณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ  จารุวรรณ จารุภูมิ  

 หัวหนางานส่ือสารองคกร หัวหนางานประกันคุณภาพ หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

 สุภาณี ปลื้มเจรญิ กุลวีณ ศิรริัตนมงคล พลอยชมพ ูสุคัสถติย 

 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ หัวหนางานบรหิารท่ัวไป หัวหนางานการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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บุคลากรดเีดน 

 

 

      ศาสตราจารยเกยีรตคุิณ ดร.อภชิาต ิจํารัสฤทธริงค 

ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสภาวจิัยแหงชาติ (2555-2559) 

สาขาสังคมวทิยา จากสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.) 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.สุรยีพร พันพึ่ง  

ไดรับเลอืกการแตงตัง้ใหเปนคณะกรรมการบริหาร NEW-CCET

ของ WHO ประเทศไทยในกลุม Human Reproduction, 

ReproductiveHealth, PHC, Food Safety, NCD, Health 

Economics,Women's Health เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2556 

 

ไดรับเลอืกตัง้ใหเปนคณะกรรมการบริหาร  

International Union for the Scientific Study of Population-

IUSSP (2014-2017) 

 

 

 

 

     รองศาสตราจารย ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจติรา 

ไดรับประกาศเกียรติคุณ “10 ครูคุณธรรม สตรีไทย” ประจําป 

2556 เนื่องในวันสตรีไทย เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 เพื่อยกยอง

และประกาศเกียรติคุณครูสตรีไทยท่ีมีคุณธรรมและคุณสมบัติ

ของสตรีไทย ตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 
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ศิษยเกาดเีดน 

 
 รองศาสตราจารย ดร.วาทิน ีบุญชะลักษ ี 

ศิษยเกาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวจิัยประชากรและสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  

สาขาวชิาประชากรศาสตร ปจจบัุนดํารงตําแหนงคณบดวีทิยาลัยศาสนศึกษา มหาวทิยาลัยมหดิล  

ไดรับคัดเลอืกเปนศิษยเกาดเีดนประเภทบริหาร ประจําป 2556 จากสมาคมศิษยเกาบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล  

 
ดร.สุดารัตน ธรีะวร  

ศิษยเกาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวจิัยประชากรและสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ  

สาขาวชิาประชากรศาสตร ปจจุบันเปนนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

หัวหนากลุมงานอนามัยแมและเด็ก กลุมงานพัฒนาการสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 12 จังหวัดยะลา  

ไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกาดเีดนประเภทบริการ ประจําป 2556 จากสมาคมศิษยเกาบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล 
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กจิกรรมสถาบันฯ 

 
การประชุมวชิาการประจําประดับชาต ิคร้ังที่ 9 

เรื่อง "ประชากรและสังคมในอาเซยีน: ความทาทายและโอกาส" 

ณ โรงแรมรอยัลรเิวอรกรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2556 

 
อาจารยและนักวจัิยของสถาบันฯ เขารวมประชุมและนําเสนอผลงาน 

การประชุม “XXVII IUSSP International Population Conference”   

Busan, Republicof Korea 25-31 สงิหาคม 2556 
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การแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยมหดิล ประจําปงบประมาณ 2556 

1 มีนาคม 2556 
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งบประมาณ 

            

  ในปงบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีบุคลากรทั้งส้ิน 122 คน (ไมรวมอาจารย

ชาวตางชาติ 2 คน) ประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการ 32 คน (คิดเปนรอยละ 26.2) และสายสนับสนุน 90 คน 

(คิดเปนรอยละ 73.8) บุคลากรสายวิชาการเกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 31 คน 

(คิดเปนรอยละ 96.9 ของบุคลากรสายวิชาการ) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จบการศึกษาระดับปริญาโท

มากที่สุด จํานวน 44 คน (คดิเปนรอยละ 48.9 ของบุคลากรสายสนับสนุน) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนบุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประจําปงบประมาณ 2556  
 

สถานภาพ ปรญิญา

เอก 

ปรญิญา

โท 

ปรญิญา

ตรี 

ตํ่ากวา

ปรญิญาตร ี

รวม 

สายวชิาการ 31 1 0 0 32 

ขาราชการ  8 1 0 0 9 

พนักงานมหาวทิยาลัย 23 0 0 0 23 

สายสนับสนนุ 0 44 33 13 90 

ขาราชการ 0 1 1 1 3 

พนักงานมหาวทิยาลัย (เงนิอุดหนุน / 

เงนิรายได) 

0 27 19 3 49 

ลูกจางประจํา (เงนิงบประมาณ/เงนิรายได) 0 0 0 8 8 

ลูกจางโครงการวจิัย 0 16 13 1 30 

รวม  (คน) 31 45 33 13 122 

ท่ีมา : งานทรัพยากรบุคคล, 30 กันยายน 2556  
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งบประมาณ 

  

ในปงบประมาณ 2556สถาบันฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 68,825,000.00 บาท จําแนกเปน

งบประมาณแผนดิน 37,665,000.00 บาท งบประมาณเงินรายได 31,160,000.00 บาท  คิดเปนสัดสวน

งบประมาณแผนดนิ : เงนิรายได = 54.7 : 45.3 (ณ 30 กันยายน 2556) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของงบประมาณแผนดนิ งบประมาณเงนิรายได ท่ีไดรับการจัดสรร  

     จําแนกตามแผนงาน และประเภทรายจาย   
 

ประเภท งบประมาณแผนดนิ งบประมาณเงนิรายได รวม 

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

(บาท) 

(รอยละ) ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

(บาท) 

(รอยละ) 

จําแนกตามผลผลติ           

1 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 11,454,200.00 30.41 17,894,000.00 57.43 29,348,200.00 

2 ผลงานการใหบริการวชิาการ 882,700.00 2.34 6,710,000.00 21.53 7,592,700.00 

3 ผลงานวจิัยถายทอดเทคโนโลยี 12,163,600.00 32.29 6,030,000.00 19.35 18,193,600.00 

4 ผลงานวจิัยเพื่อสรางองคความรู 13,164,500.00 34.95 - 0.00 13,164,500.00 

5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 0.00 526,000.00 1.69 526,000.00 

รวม 37,665,000.00 100.00 31,160,000.00 100.00 68,825,000.00 

จําแนกตามประเภทรายจาย      

1 งบบุคลากร 36,285,200.00 96.34 2,545,000.00 8.17 38,830,200.00 

2 งบดําเนินงาน 1,379,800.00 3.66 16,056,000.00 51.53 17,435,800.00 

3 งบลงทุน - 0.00 1,700,000.00 5.46 1,700,000.00 

4 งบอุดหนุน - 0.00 7,859,000.00 25.22 7,859,000.00 

5 งบรายจายอื่น - 0.00 3,000,000.00 9.63 3,000,000.00 

รวม 37,665,000.00 100.00 31,160,000.00 100.00 68,825,000.00 
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ยุทธศาสตรสถาบันฯ 
 

 

แผนยุทธศาสตรฉบับ พ.ศ. 2556-2559 ประกอบดวยพันธกิจดานการวิจัย ดานการเรียนการสอน 

ดานบรกิารวิชาการ ดานบรหิารจัดการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  
 

ยุทธศาสตร (Strategies) 

1.  สรางความเปนเลศิในการวิจัยทางประชากรและสังคม 

2.  สรางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

3.  สรางความเปนเลิศในการบรกิารวิชาการดานการวิจัยประชากรและสังคม 

4. สรางความเปนนานาชาติ 

5. สรางความรับผดิชอบตอสังคม 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศใหสนับสนุน การบรหิารจัดการ การวิจัย การเรยีนการสอน  

 และการบรกิารวิชาการ 

7. การบรหิารจัดการเพื่อความย่ังยนื 

8. สรางความเปนเลิศดานทรัพยากรบุคคล 

 

ยุทธศาสตร 1  สรางความเปนเลศิในการวิจัยทางประชากรและสังคม 
 

กลยุทธ 

1. สนับสนุนการตีพมิพผลงานวิจัยทุกรูปแบบ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

2. สงเสรมิการพัฒนางานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชนเชงินโยบาย /เศรษฐกจิ หรอื สังคม 

3. สงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงเปรียบเทียบระดับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และงานวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

และเนนการมีสวนรวมจากภาคตีาง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ชุมชน รัฐ  และเอกชน ในประเด็นที่ทัน

ตอการเปล่ียนแปลงดานประชากร และสังคมของอาเซยีน 

4. สนับสนุนงานวิจัยที่เปนองคความรูใหม มีความสําคัญ และเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

5. สนับสนุนใหมีการสังเคราะหงานวิจัย 

6. สรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อทํางานวิจัยและผลิตบทความวิจัยรวมกับนักวิจัยและ

นักวิชาการระดับนานาชาติทัง้ในและนอกอาเซยีน  

7. การสื่อสารงานวิจัยในทุกชองทาง กับหนวยงานโดยตรง และผานทางสิ่งพมิพ 

8. สรางระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนใหนักวิชาการเขียนโครงการขอทุนจากหนวยงานใหทุนนอก

มหาวิทยาลัยและในระดับนานาชาติ 

9. สนับสนุนและใหขอมูลแหลงทุนวิจัยที่หลากหลาย  
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ยุทธศาสตร 2 สรางการศกึษาเพือ่การเปลีย่นแปลง 
 

กลยุทธ 

1. พัฒนารายวิชาที่มีความสําคัญและตรงความตองการ ตอการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในปจจุบัน 

และในอาเซยีน 

2. ผลิตบัณฑติตามลักษณะที่พงึประสงคของบัณฑิต 

3. พัฒนารายวิชาการศึกษาเบกิทางจากองคความรูตามกลุมงานวิจัยของสถาบันฯ 

4. ใชกระบวนการจิตตปญญาในการพัฒนานักศึกษาและอาจารยที่พงึประสงค 

5. กําหนดกรอบเวลาเพื่อการติดตามและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัย  

6. การดงึพลังและสรางความรวมมือจากศิษยเกา ในการสรางเครือขายทางการศึกษา 

7. พัฒนากระบวนการและสรางความเขมแข็งของการพัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในขัน้ตอนกระบวนการวิจัย  

8. สนับสนุนการเพิ่มการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย 

9. สรางระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนใหอาจารย นักศึกษา และหลักสูตรเกิดระบบการเรียนการสอนที่พึงประสงค  

10.  จัดกิจกรรมแนะนําฐานขอมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ แกนักศึกษา อาจารยและนักวิจัย เพื่อสงเสริมการ

นําไปใชในการเรยีนการสอนและการทําวิทยานิพนธ 

11. สงเสรมิการบูรณาการองคความรูจากงานวิจัยสูการจัดการเรยีนการสอน 

 

ยุทธศาสตร 3 สรางความเปนเลศิในการบรกิารวิชาการดานการวิจัยประชากรและสังคม 
 

กลยุทธ 

1. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและเปนศูนยอางอิงทางประชากรและสังคมของประเทศไทย 

2. สรางความเขมแข็งและมาตรฐานการจัดอบรมระยะสั้นของสถาบันฯ 

3. พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่สอดคลองตอความตองการและสถานการณของประเทศ 

4. ขยายกลุมเปาหมายและพื้นที่การใหบรกิารวิชาการของสถาบันฯ  

5. พัฒนาแหลงการเรยีนรูและการเผยแพรความรูดานประชากรและสังคม  

6. สรางเสรมิหรอืจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อประโยชนใหกับการบรกิารวิชาการ 

7. สรางระบบบูรณาการการวิจัย การเรยีนการสอน ที่สนับสนุนการบริการวิชาการ 

8. สนับสนุนใหเกิดโครงการวิชาการที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และผูดอยโอกาส 
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ยุทธศาสตร 4 สรางความเปนนานาชาต ิ
 

กลยุทธ 

1. สรางเสรมิและพฒันาใหเกิดการแลกเปลี่ยน ทัง้ในดานการวิจัย การเรยีนการสอน ศิลปวัฒนธรรม และวิถชีวิีต 

2. สรางเสรมิใหเกิดความเขาใจ เคารพในสทิธ ิ ความแตกตางหลากหลาย ลัทธคิวามเชื่อ 

3. สรางความเขมแข็งในเครือขายเดมิและขยายเครือขายใหม ระหวางสถาบันฯ กับองคกรในระดับนานาชาติ

ในทุกมิติที่เปนพันธกจิของสถาบันฯ คอื การวิจัย การเรยีนการสอน การบรกิารวิชาการ ในทกุภูมิภาคของโลก  

4. สงเสริมนักศึกษาไทยใหมีความสามารถในระดับนานาชาติ เชน การตีพิมพบทความในวารสารระดับนานาชาติ 

หรอืเสนองานในการประชุมระดับนานาชาติ 

5. เพิ่มจํานวนอาจารยหรอืบุคลากรทีร่วมเปนคณะกรรมการระดับนานาชาติและที่เปนนักวิจัย หรือไปทําวิจัย

ในตางประเทศ  

6. สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันในทุก ๆ มิติที่เปนพันธกิจของสถาบันฯ คือ การวิจัย การเรียนการสอน 

การบรกิารวิชาการ 

7. สนับสนุนใหเกิดกระบวนการ เปนเพื่อนกันโดยสมัครใจ (buddy) ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา หรือ

บุคลากรในสถาบันฯ 
 

ยุทธศาสตร 5  สรางความรับผดิชอบตอสังคม 
 

กลยุทธ 

1.   ผลักดันใหสถาบันจัดกระบวนการทําวิจัยที่รับผิดชอบตอผูใหขอมูลและสังคม 

2.   สงเสริมโครงการ/กิจกรรม ที่ใหชุมชน ทองถิ่น และภาคประชาสังคม มีความตระหนักถึงความสําคัญและ

สามารถใชขอมูลการวิจัยเพื่อการพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

3.   สงเสริมการบูรณาการแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติเพื่อสรางความเขมแข็ง ใหเกิดกับชุมชน

สังคม ส่ิงแวดลอม และสรางประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 

4.   สงเสรมิโครงการวิจัยตนแบบที่เปนเลิศของการใชหลักวิชาการเพื่อสรางประโยชนตอสังคม  

5.   สงเสรมิกจิกรรมใหบุคลากรทุกฝายของสถาบันฯ มีความเคารพในสิทธแิละความเสมอภาคของคนทุกกลุม 
 

ยุทธศาสตร 6   พัฒนาระบบสารสนเทศใหสนับสนุนการบริหารจัดการ การวิจัยการเรียนการสอน และ

การบรกิารวิชาการ 

กลยุทธ 

1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT 

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใช ICT 

3.  สรางมาตรฐานการบรกิารงาน ICT 

4.  จัดหาและพัฒนา ICT เพื่อการบรหิารจัดการ อยางมีประสทิธภิาพ 

5.  เพิ่มศักยภาพความรูความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.  สงเสรมิอาจารยใหใช E-learning 
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ยุทธศาสตร 7  การบรหิารจัดการเพื่อความยั่งยนื 
 

กลยุทธ 

1. จัดหาและพัฒนา ICT เพื่อการบรหิารจัดการอยางมีประสทิธภิาพ 

2. สรางมาตรการลดปรมิาณการใชพลังงานทุกประเภท 

3. สรางมาตรการลดการใชกระดาษ  

4. สรางมาตรการกําจัดขยะและของเสยี 

5. การจัดกจิกรรมใหความรูและสงเสริมการใชทรัพยากรตางๆ ของสถาบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ยุทธศาสตร 8  สรางความเปนเลศิดานทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงาน  

2.   สรางระบบใหบุคลากรทุกสายงาน มีสวนรวมในการทํางานตามพันธกจิที่ตนเองรับผดิชอบอยางเต็มศักยภาพ  

3.   จัดใหมีการอบรมพัฒนาการใหความรูเกี่ยวกับระบบการขอตําแหนง 

4. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนบุคลากรทุกสายงานใหมีความกาวหนาในสายงาน  

5. พัฒนาระบบกลไกและความสามารถในการวัดทักษะทางวิชาการเฉพาะตําแหนง 

6. เพิ่มศักยภาพความรูความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลงานดเีดนในรอบป 
 

1) มีศูนยอางอิงขอมูลทางประชากรและสังคม โดยมีการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต  

ไดแก ศูนยศึกษาการยายถิ่นมหิดล ศูนยปฏิบัติการกาญจนบุรี ศูนยศตวรรษิกชน ศูนยศึกษาการพัฒนาเชิง

นวัตกรรมแหงเอเชีย และศูนยอางอิงขอมูลทางประชากร เชน มิเตอรประเทศไทย ศัพทานุกรมการวิจัยทาง

ประชากรและสังคม  

2) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในอนาคตขางหนา (พ.ศ.2553-

2583) ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการวางแผน และกําหนดนโยบายดานตาง ๆ ของประเทศ ทั้งใน

ดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  

3) โครงการ “จับตาสถานการณความสุขคนทํางานในประเทศไทย ป 2554 – 2557” ไดพัฒนาแบบ

สํารวจความสุขดวยตนเอง (SELF-ASSESSMENT) ซึ่งผลการสํารวจความสุขดวยตนเอง ไดถูกนําไปใชเปนฐาน

ในการวัดความสุขในหนวยงานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน และสามารถวัดความสุขของตนเองได

อยางสะดวก รวดเร็ว ผานระบบเครอืขาย internet ทั้งน้ีโครงการฯ ไดพัฒนาแบบสํารวจความสุขดวยตนเองใน

รูปแบบตางๆ ไดแก  

- แบบสํารวจความสุขดวยตนเอง ( HAPPINOMETER) 

- แบบสํารวจความสุขดวยตนเอง โดยผานระบบออนไลน ( HAPPINOMETEROnline) 

- โปรแกรม HAPPINOMETER on Mobile Application 

- โปรแกรมวัดความสุขสําเร็จรูปเอ็กซเซล (HAPPINOMETER Excel Programme : HEP) 
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โดยแบบสํารวจความสุขในรูปแบบตางๆ ไดรับการจดลิขสิทธิ์ เลขที่ ลข.300454 ลข.300455 ลข.300456 

และ ลข. 300457 ไวตอกรมทรัพยสนิทางปญญาประเภทงานวรรณกรรมเปนที่เรยีบรอยแลว 

4) โครงการ“นวัตกรรมจัดการสรางสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะแหง

ประเทศไทย” ไดลงนามความรวมมือกับ 8 ภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ เพื่อบูรณาการจัดการ

ความสุขสูองคกรสุขภาวะแห งประเทศไทย ได แก  มหาวิทยาล ัยมห ิดล  มหาว ิทยาล ัยขอนแก น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

5) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ประจําป เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2548 ในป 2556 

เสนอประเด็นเรื่อง “ประชากรและสังคมในอาเซยีน : ความทาทายและโอกาส” มีผูรวมงานประชุม 613 คน 

6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร ไดแก ระบบใบลาออนไลน (E-Absent) และ

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR PA 

Online)  โดยผานระบบเครอืขาย internet ไดตลอดเวลา 
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ใบลาออนไลน (E-Absent) 

ไดรับลิขสิทธิ์เลขที่ ลข.  298247 จากกรมทรัพยสินทางปญญา 

 

 

 
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR PA Online) 
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สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงาน 

 

• งานวจิัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

• งานจัดการศกึษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

• งานบรกิารวชิาการแกสังคม 

• งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

23 
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สวนท่ี 2  

ผลการดําเนินงาน 
 

งานวิจัยทางดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดําเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ประชากรและผลกระทบที่มีตอสังคม ครอบครัว และบุคคล เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ในการแสวงหาแนวทางแกไข 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้น สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของประเทศไทย ทามกลาง

ความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวนโยบาย

ในแผนพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  

 

1. โครงการวิจัยในรอบปงบประมาณ 2556 
 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ไดดําเนินการศึกษาวิจัยที่สําคัญใน  6  กลุม การวิจัยดังตอไปน้ี 
 

กลุมวิจัยที่ 1:  สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว 

Thai Society and Population and Family Changes 

กลุมวิจัยที่ 2:  ภาวะสูงวัยของประชากร 

Population Ageing 

กลุมวิจัยที่ 3:  เพศวิถี เพศภาวะอนามัยเจรญิพันธุ และ เอชไอวี/เอดส 

Sexuality, Gender, Reproductive Health, HIV/AIDS 

กลุมวิจัยที่ 4:  ประชากร, ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ 

Population, Environment and Health 

กลุมวิจัยท ี5: การยายถิ่น ความเปนเมอืง และแรงงาน 

 Migration, Urbanization and Labour 

กลุมวิจัยที่ 6:  ประเด็นเรงดวน 

Emerging Issues 
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โครงการวิจัยใหม  22 เรื่อง 

 

1. การศกึษาปจจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่มผีลตอแบบแผนและพฤตกิรรมทางดานโภชนาการ

ของแมและเด็ก 

2. แนวทางการพักชําระหนี้ที่เหมาะสมตอการแกไขปญหาหนี้สนิ และยากจนของประชาชน 

3. แผนปฎบิัตกิารสุขภาพโลกมหดิล ประจําป 2556 

4. แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ดานการสรางเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาต ิ พ.ศ. 2556-2558 

5. การศึกษาเปรียบเทียบสมัชชาสุขภาพแหงชาติใน 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศบราซิล และ

ประเทศอูกันดา 

6. การศึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ สมาชิกสภาเทศบาล ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 

7. การประเมนิผลแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมดวยดัชนีความกาวหนาของชาต ิ 

8. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานสังคมเศรษฐกิจ และการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการ

ดําเนนิงานโรงไฟฟาพระนครเหนอื 

9. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานสังคมเศรษฐกิจ และการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอ

การดําเนนิการ โรงไฟฟาบางนอย 

10. การประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอน ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2514-

2555 (สังเคราะห 40 ป IPSR) 

11. วจิัยอุปสรรคการเขาถึงบริการทําแทงที่ปลอดภัยเพื่อพัฒนาและสรางเสริมการเขาถึงระบบบริการทําแทง

ที่ปลอดภัยของผูหญงิที่ทองไมพรอม 

12. การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับแรงงานขามชาติหลังการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการแรงงานขามชาติ 

44

28
25

28

17
22

0

10

20

30

40

50

2554 2555 2556

กราฟแสดงจํานวนโครงการวิจัย ป 2554 – 2556

โครงการตอเนื่อง โครงการเขาใหม

26 
 



 
 

13. การใชจายฟุมเฟอยเกินวัย การบริโภคเพื่อโออวด การซื้อโดยขาดการไตรตรอง  และวัตถุนยิมของวัยรุน 

14. การศกึษาเปรียบเทยีบการจัดการเรียนรูเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยขีองเยาวชนไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 

15. วิจัยประเมินผลเรื่อง บทบาทของเจาหนาที่พลศึกษาประจําอําเภอและเจาหนาที่พลศึกษาประจํา

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับประสทิธภิาพการสงเสรมิกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

16. ขับเคลื่อนนโยบายการปฏรูิประบบเรอืนจําผูตองขังหญงิ และกระบวนการยุตธิรรมที่เก่ียวของ 

17. การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานตดิตามและประเมนิผลการขับเคลื่อนการตดิตามงานของแตละหนวยงาน

ตามกรอบการตดิตามและประเมนิผลระดับชาติ 

18. โครงการการจัดการการตัง้ครรภวัยรุนในระดบัตําบล 

19. The Demopaedia - Thai Development 

20. Increasing Media Understanding and Social Dialogue on Migration  

21. Multi-dimensional Population Research to Floods in Thailand  

22. The Impact of Internal Migration on Early Childhood Well-being and Development: A Longitudinal 

and Mixed-Method Study 

 

2. บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ ระดับนานาชาติ และหนังสือระดับนานาชาติ ใน

ปงบประมาณ  2556  จํานวน  23  เรื่อง ดังตอไปนี้ 
 

วารสารระดับชาต ิจํานวน  9 เรื่อง ดังนี ้
 

กมลชนก ขําสุวรรณ. (2555). ผูสูงอายุที่ยังคุณประโยชนในจังหวัดกาญจนบุรี. วารสารสังคมภวัิฒน. 3(3): 22-39. 

กวิสรา พชรเบญจกุล และอภิชาติ จํารัสฤทธิรงค. (2556). ผลของการออกกําลังกายที่มีตอสุขภาพจิต:

การวิเคราะหพหุตัวแปรจากขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของประเทศไทยพ.ศ. 2554. วารสาร

ประชากร. 4(1): 1-24.  

เฉลิมพล แจมจันทร. (2556). ขอพิจารณามโนทัศนใหมของ “นิยามผูสูงอายุ” และ “อายุเกษียณ” ในประเทศไทย. 

วารสารประชากร. 4(1): 129-150. 

เฉลิมพล แจมจันทร และสวรัย บุณยมานนท. (2556). บทบาทของเศรษฐกิจสรางสรรคในการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนไทย. วารสารเศรษฐศาสตรปรทิรรศน.7(1): 109-151.  

มยุรา จรรยารักษ, อุมาภรณ ภัทรวาณิชย และมาลี สันภูวรรณ. (2556) สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลกับ

ความเสี่ยงในการเกดิปญหาสุขภาพจติของวัยแรงงานในประเทศไทย.วารสารประชากร.4(1): 25-48.  

รศรนิทร เกรย. (2556). ความสุข: การวัดเชงิอัตวิสัย. วารสารประชากร. 4(1): 111-128. 

รศรินทร เกรย และเรวดี สุวรรณนพกา. (2556). ความอยูรอดในบริบทของความสุข: กรณีศึกษาที่จังหวัดนาน. 

วารสารประชากรศาสตร.29(1): 28-52. 

วรชัย ทองไทย. (2556). บานพักสุดทายและบรบิาลระยะทาย.วารสารประชากร. 4(1): 93-110.  

สาสินี เทพสุวรรณ,ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ และรศรินทร เกรย. (2556). ปจจัยที่สงผลตอความเครียดและ

ความสุขในการดูแลผูสูงอายุ.วารสารประชากร.4(1): 50-73.  
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วารสารระดับนานาชาต ิจาํนวน 14 เรื่อง ดังนี ้
 

Abas, M., Tangchonlatip, K. and Punpuing, S. (2013). Migration of Children and Impact on Depression in 

Older Parents in Rural Thailand, Southeast Asia.JAMA Psychiatry.70(2): 226-234.  

Adhikari, R., Jampaklay, A., Chamratrithirong, A., Richter, K., Pattaravanich, U. and Vapattanawong, P. 

(2013). The impact of parental migration on the mental health of children left behind. Journal of 

Immigrant and Minority Health.DOI 10.1007/s10903-013-9809-5. 

Chamratrithirong, A., Miller, BA., Byrnes, HF., Rhucharoenpornpanich, O., Cupp, PK., Rosati, MJ., 

Fongkaew, W., Atwood, KA. and Todd , M. (2013). Intergenerational transmission of religious 

beliefs and practices and the reduction of adolescent delinquency in urban Thailand.Journal of 

Adolescence. 36(1): 79-89. 

Chinvarasopak, P., Peerapatanapokin, W., Archavanitkul, K., Singkul, N., Sinvuttaya, S., Disthawong, N. 

and Kantayaporn,T. (2013). Size estimates of three migrant groups in Bangkok: citizens of 

Myanmar, Lao PDR and Cambodia. Journal of Population and Social Studies. 21(2): 227-242.  

Ford, K., Chamratrithirong, A., Apipornchaisakul, K., Panichapak, P. and Pinyosinwat, T. (2013). Social 

integration, AIDS knowledge and factors related to HIV prevention among migrant workers in 

Thailand. AIDS and Behavior.DOI:10.1007/s10461-013-0410-7.  

Gray, RS.,Chamratrithirong, A., Pattaravanich, U. andPramotePrasartkul (2013). Happiness among 

adolescent students in Thailand: family and non-family Factors. Social Indicators Research.110(2): 

703-719.  

Kantayaporn, T., Archavanitkul, K., Peerapatanapokin, W., Disthawong, N,.Singkul, N., Sinvuttaya, S., 

Chinvarasopak, P. and Panatanasan, K. (2013).Expanded program on immunization (EPI) for 

children of Myanmar migrants living in Bangkok, Thailand.Journal of Population and Social 

Studies.21(2): 208-226. 

Katewongsa, P., Sawangdee, Y., Walsh, SJ. andChamratrithirong, A. (2013). Effect of population 

dynamics and mechanization on agricultural land use: an evidence from Nang Rong, Thailand. 

Journal of Population and Social Studies. 21(2): 208-226.  

Miller, R. and Baumeister, S. (2013). Managing migration: Is border control fundamental to anti-trafficking 

and anti-smuggling interventions?.Anti-Trafficking Review. 2(1): 15-32. 

Rittirong, J., Prasartkul, P. and Rindfus, RR. (2013). Availability of adult children with elderly parents and 

their spatial patterns: evidence from a rural district, northeastern Thailand. Journal of Population 

and Social Studies. 21(2): 133-153. 
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Richter, K., Phillips, SC., McInnisc, AM. and Riced, DA. (2013). Effectiveness of a multi-country workplace 

intervention in sub-Saharan Africa.AIDS Care. 24(2): 180-185.  

Richter, K., Chamratrithirong, A., Niyomsilpa, S. and Miller, R. (2013).Forward to the special issue on 

migrants, minorities and refugees: integration and well-being.Journal of Population and Social 

Studies.21(1): 2-11. 

Yong, HH.,Savvas, S., Borland, R., Thrasher, J., Sirirassamee, B. and Omar, M. (2013). Secular versus 

religious norms against smoking: which is more important as a driver of quitting behaviour among 

Muslim Malaysian and Buddhist Thai smokers?.International  Journal of Behavioral Medicine. 

20(2): 252-258.  

 

บทความในหนังสอื 1 บทความ 
 

Koivusalo, M., Labonte, R., Wibulpolprasert, S. and Kanchanachitra, C. (2013).Globalization and National 

Policy Space for Health and a HiAP Approach.InHealth in All Policies Seizing Opportunities, 

Implementing Policies.Leppo, K., Ollila, E., Pea,S., Wismar, M. and Cook, S. (eds.). Pp: 81-102. 

Ministry of Social Affairs and Health. Finland. 

 

งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตรและสังคมศาสตร 

 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดานประชากรศาสตรและสังคมศาสตร เปนหน่ึงในพันธกิจหลักของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถาบันฯ ที่สําคัญคือสรางความเขมแข็งในการ

พัฒนานักศึกษาใหมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยของสถาบันฯ และจัดการความรูที่มุงเนนการสรางเสริม

ความรูสูการปฏิบัติ และมีสวนรวมในการบรหิารจัดการหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของบัณฑติและ

ผูใชบัณฑติใหมากที่สุด 
 

1. หลักสูตรของสถาบันฯ 
 

ระดับดุษฎบีัณฑติ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 เปดสอนป 2536  

 มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู ความสามารถระดับสูง เพื่อถายทอดความรูดาน

ประชากรศาสตร ทําการวิจัยเพื่อคนหาองคความรูใหม และพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยใหมีคุณภาพ เพื่อนําผล

การศึกษาไปกําหนดนโยบายและวางแผน  
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ระดับมหาบัณฑติ  ม ี3 หลักสูตร คอื 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตร

รวมนานาชาต)ิ 

 เปดสอนป 2553  

 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางนักวิชาการและนักวิจัยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดานสังคม

ผูสูงอายุ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมและการจัดการฐานขอมูลที่จะนําไปสูการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสังคมผูสูงอายุ   

 เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ

มหาวิทยาลัยไมอามี มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

2)  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตร 

นานาชาต)ิ 

 เปดสอนป 2531 

 มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรใหมีพื้นฐานความรูดานประชากรศาสตรและอนามัยเจริญพันธุ 

มีความรูความสามารถในการวิจัยประเมินผล และวิเคราะหโครงการและกิจกรรมตางๆ ดานประชากรและ

อนามัยเจรญิพันธุ รวมทัง้โครงการวางแผนครอบครัวในประเทศไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 ชื่อหลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)  
 

3) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) 

 เปดสอนป 2521 

 มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรในดานการวิจัยวางแผนและ

วิเคราะหปญหาประชากรและสังคมในแงมุมตาง ๆ และสามารถนําความรูดานประชากรไปประยุกตใชในการ

วางแผนหรอืดําเนินโครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 

2. นักศกึษาของหลักสูตร 

ในชวง 3 ปที่ผานมา (2554 - 2556) สถาบันฯ มีจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ จํานวนนักศึกษาที่รับจริงและ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดังแสดงตอไปน้ี 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาติ)

เปดรับ รับจรงิ จบการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชงิประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

เปดรับ รับจรงิ จบการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจรญิพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ)

เปดรับ รับจรงิ จบการศึกษา
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยประชากรและสงัคม (หลักสูตรไทย)

เปดรับ รับจรงิ จบการศึกษา
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3. บัณฑติของหลักสูตร 

จํานวนนักศกึษาชาวตางชาติท่ีลงทะเบยีน จําแนกตามภูมภิาคและประเทศ 

ยุโรป อเมรกิา เอเชยี 

ประเทศ จํานวน

(คน) 

ประเทศ จํานวน

(คน) 

เอเชยี 

(ตะวนัออก

เฉยีงใต) 

จํานวน

(คน) 

เอเชยี 

(อ่ืนๆ) 

จํานวน

(คน) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

ฝร่ังเศส 1  - กัมพูชา 1 บังกลาเทศ 1 

    พมา 4   

    อินโดนีเซยี 3   

    ฟลปิปนส 1   

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพฤฒวิทิยาเชงิประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 - สหรัฐอเมริกา 2  - เนปาล 3 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวจัิยประชากรและอนามัยเจรญิพนัธุ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

 -  - พมา 4  - 

    อินโดนีเซยี 4   

    เวยีดนาม 1   

รวม 1  2  18  4 

 

4. แหลงทุนของนักศกึษา 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจําป

การศึกษา 2556 ไดรับทุนภายในประเทศจาก 4 องคกร จํานวน 16 ทุน (Royal Golden Jubilee Ph.D. Program 

8ทุน , Faculty of Medicine Siriraj Hospital 1 ทุน , 60th Year Supreme Reign of His Majestry King Bhumibol 

Adulyadej 1 ทุน , Welcome Trust 6 ทุน ) และจากแหลงทุนตางประเทศจาก 3 องคกร จํานวน 7 ทุน 

(Deponegoro University 1 ทุน , Ministry of Education Indonesia 2 ทุน , Capacity Building for institutions in 

Myanmar 4 ทุน) 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตร

นานาชาติ) ไดรับทุนภายในประเทศจากมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ National ReseachUnlversity (NRU) จํานวน 

4 ทุน และจากแหลงทุนตางประเทศ Assistantship, Miami University จํานวน 10 ทุน 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตร

นานาชาติ) ไดรับทุนจากแหลงทุนตางประเทศจาก 2 องคกร จํานวน 8 ทุน (BKKBN/ Indonesia 4, Capacity 

Building for institutions in Myanmar 4 ทุน) 
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 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ไดรับทุนการศึกษา 

ประเภทนักศึกษาผูทํากิจกรรม จํานวน 2 ทุน, ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการภายในประเทศและภายนอกประเทศ จํานวน 2 ทุน 

 5. กจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

สถาบันฯ มีแผนการจัดโครงการ หรือกิจกรรมสงเสริมผลการเรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษานอกเหนือจาก

การเรยีนการสอนในหลักสูตรหลายโครงการหรอืหลายกจิกรรม ดังน้ี 

1) ทุกหลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา Research Ethics ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

และสงเสรมิใหนักศึกษามีคุณธรรมและจรยิธรรมทางวิชาการ 

2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมความรูตามความสนใจและในชั่วโมงเรียนของนักศึกษา พรอมทั้งมีการ

ประเมินผลการศึกษาดูงานเพื่อใชในการปรับปรุงการศึกษาดูงานในปตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศกึษาหลักสูตร ป.โท วิจัยประชากรและสังคม ช้ันปที่ 1 ลงพื้นที่ฝกการสุมตัวอยางและเก็บขอมูลภาคสนาม  

ในหัวขอการวิจัย “สถานการณสุขภาวะ และพฤตกิรรมทางสุขภาพของผูสูงอายุ” ณ ต.ลุมสุม จ.กาญจนบุร ี 

ซึ่งเปนกจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชา วจปส 555 การวิจัยเชิงปรมิาณ  4-6 กุมภาพันธ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทัศนศกึษาและดูงานนอกสถานที่ การยายถิ่นและผูสูงอายุ  

ที่จังหวัดตาก ลําพูน และเชียงใหม 23-27 มกราคม 2556 
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3) จัดใหมี course เสริมทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ (Research writing skills) สําหรับ

นักศึกษาทุกหลักสูตร โดยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มทักษะในการเขยีนวิทยานิพนธและ

บทความทางวิชาการ   

4) จัดใหมี Writing Club ในทุกวันพุธ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันเขารวม เพื่อ

นําไปสูการทําวิทยานิพนธและเขยีนบทความทางวิชาการ 

5) ทุกหลักสูตรสนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการเขยีนบทความทางวิชาการ 

6) เปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติการวิจัยจัดเก็บขอมูลภาคสนามในทุกขั้นตอน ในวิชา

ระเบยีบวิธวิีจัยทางสังคมศาสตร 2 เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณภาคสนามจรงิ  

7) เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานวิจัยในตําแหนงนักวิจัยผูชวย รวมกับ

คณาจารย  เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณจรงิในการทําวิจัย เพื่อใชในการเขยีนบทความ และทําวิทยานิพนธ 

8) จัดใหมีการสัมมนานักศึกษา 4 หลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาดูงาน และมีกิจกรรม

รวมกัน มีความคุนเคยและไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ  ตลอดจนเพื่อสราง

ความสัมพันธอันดใีนหมูนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนานักศกึษา 4 หลักสูตร ณ อําเภอสัตหบี จังหวดัชลบุร ี

20 – 21 กันยายน 2556 
 

9) สงเสรมิทักษะการใชโปรแกรมคอมพวิเตอร เชน การจัดอบรมโปรแกรม GIS แกนักศึกษาเพื่อเปน

เครื่องมอืประกอบการเขยีนบทความและทําวิทยานิพนธ  

10) จัดประชุม วิชาการนานาชาติ 7thInternational Conference on Reproductive Health and Social 

Sciences Research วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เพื่อใหนักศึกษาของสถาบันฯ รวมทั้งนักศึกษาและนักวิจัยจาก

หนวยงานอื่น สงบทความนําเสนอโดยผานการคัดกรองจาก Peer Review  และเมื่อไดรับการปรับปรุงแกไขแลว

ไดนํามาจัดพมิพเปน Proceedings 
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11) สนับสนุนใหนักศึกษาเสนอผลงานวิจัย เตรยีมความพรอมกอนสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอบ

วิทยานิพนธ ในเสวนาใตชายคาประชากร จัดทุกวันพุธ เวลา 12.30 – 13.30 น. เพื่อสรางศักยภาพของ

นักศึกษาในการเสนอผลงานวิจัย และนําขอเสนอแนะจากการเสวนาไปปรับปรุงโครงรางและวิทยานิพนธ  

12) สนับสนุนพิธีไหวครูเปนประจําทุกป เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมระหวางคณาจารยและ

ศิษยการสงเสริมการจัดพิธีไหวครูน้ัน เปนการสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม และไดมีการ

ประเมินการจัดพธิไีหวครูเพื่อนําไปปรับปรุงในปตอไป  

13) สนับสนุนใหนักศึกษาเขารับการอบรมการสืบคนขอมูลทาง Electronic ของหองสมุด เพื่อเรียนรู

วิธีการใชหองสมุดและสืบคนขอมูล เพื่อใหสามารถนําไปใชในการสืบคนขอมูลประกอบการเรียน การทํารายงาน

และการทาํวิทยานิพนธ  

14) จัดปฐมนิเทศนนักศึกษาใหม เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรยีนการสอน และระเบยีบ

ขอบังคับของหลักสูตร รวมทั้งแนะนําสถาบันฯ และคณาจารย 

 

 
 

ปฐมนเิทศนักศกึษาใหมปการศกึษา 2556   

10 กันยายน 2556 
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งานบรกิารวิชาการแกสังคม 
 

สถาบันฯ มีการพัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการมีการพัฒนาจนถึง

ระดับที่มีการไดรับคํารับรองจากมาตรฐานทัง้ระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีการดําเนินการ 12 รูปแบบ ดังน้ี 

1) การจัดตั้งศูนยอางอิงขอมูลทางประชากรและสังคม สถาบันฯ พัฒนาศูนยอางอิงขอมูลทาง

ประชากร ดังน้ี 

1.1 ศูนยศตวรรษกิชน (Thai Centenarians Center) 

ศูนยศตวรรษิกชน มีวัตถุประสงคเปนแหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุและศตวรรษิกชนหรือ

ประชากรที่มีอายุ 100 ปขึ้นไป (Centenarian – คนรอยป หรือ ศตวรรษิกชน) ในประเทศไทย เพื่อศึกษาชีวิต

ความเปนอยูของคนอายุ 100 ป สอดคลองกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดใหมี “การประกวดแมรอยป” 

ในวันแมแหงชาติเปนประจําทุกป ต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา 

ศูนยศตวรรษิกชน นําเสนอขอมูลผาน บทความ สถิติตัวเลข คําศัพท ขาวสารความรูวิทยานิพนธ 

งานวิจัย บทความ และกระดานขาว (http://www.thaicentenarian.mahidol.ac.th) 

1.2  ศูนยศกึษาการยายถ่ินมหิดล (Mahidol Migration Center – MMC) 

ศูนยศึกษาการยายถิ่นมหิดล (Mahido lMigrationCenter – MMC) จัดต้ังขึ้นเพื่อสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ดานการยายถิ่นเปนศูนยเผยแพรขอมูลขาวสารของสถาบันฯ และหนวยงาน

เครือขายความรวมมือของสถาบันฯ ผานกิจกรรมการวิจัย แบบสหวิทยาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนา

คุณภาพชี วิตของผูยายถิ่นในประเทศไทยและในภู มิภาค ผานทางงานวิจัยส่ิงตีพิมพและจดหมายขาว  

(http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th) 

1.3  มเิตอรประเทศไทย (Thailandometers) 

สถาบันฯ ไดพัฒนา “มิเตอรประเทศไทย” เปนเครื่องมือนําเสนอสถิติขอมูลดานประชากร สุขภาพ

อนามัย เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอม ‘ตามเวลาจริง’ เพื่อใหสาธารณชนเห็นความสําคัญของขอมูลดาน

ประชากร และสามารถนําขอมูลไปใชอางอิงไดสถิติขอมูลที่นําเสนอในมิเตอรประเทศไทยไดจากการคาด

ประมาณของ “คณะทํางานฉายภาพประชากร” ของสถาบันฯ ซึ่งใชขอมูลจากการจดทะเบียน และการสํารวจ

จากแหลงตางๆ คํานวณอัตรา และตัวชี้วัดตางๆเพื่อนําเสนอใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดเหลาน้ัน

ตามเวลาที่เปลี่ยนไป (http://www.thailandometers.mahidol.ac.th) 

1.4  หอจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสงานวิจัยของสถาบันฯ (Digital Archive of Research on 

Thailand (DART) เพื่อรวบรวมขอมูล ภาพเหตุการณ ผลงานวิจัยของสถาบันฯ โครงการกาญจนบุรี โครงการ

นางรองในอดีต จัดเก็บเปนฐานขอมูล และเผยแพรผานเว็บไซต ที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 

(http://www.dart.ipsr.mahidol.ac.th) 

1.5 ศูนยอางองิทางประชากรแหงประเทศไทย (Population Reference Center ofThailand: 

PRCT) เปนแหลงรวบรวมของขอมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับประชากรและครอบครัว

(http://www.prct.ipsr.mahidol.ac.th) 
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2) เผยแพรขาวสารขอมูล หนังสอื และผลการวิจัยทางประชากรและสังคม 

1.1 หนังสอื และรายงานการวิจัย จํานวน 17 เรื่อง ดังนี้ 
 

 
คุณภาพชวีติ การทาํงาน และความสุข 

ผูแตง : ศิรินันท กติติสุขสถติ และคณะ 

 
รายงานสถานการณความสุขคนทาํงานในประเทศไทย  

ปที่ 1 รอบครึ่งปแรก 

(มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555) 

ผูแตง : กาญจนา ต้ังชลทิพย และคณะ 

 
รายงานสถานการณความสุขของคนทาํงานในประเทศไทย 

ปที่ 1 รอบครึ่งปหลัง 

(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555) 

ผูแตง : กาญจนา ต้ังชลทิพย และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พจนานุกรมประชากรศาสตรพหุภาษา ฉบับปรับใหเปน

เอกภาพปรับปรุงคร้ังทีส่อง ภาษาไทย 

ผูแตง : ปราโมทย ประสาทกุล และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความสุขของชาวพังงา ภเูก็ต และ 

ชาวบานน้าํเค็มหลังสนึามิ 

ผูแตง : รศรินทร เกรย และคณะ 
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ผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสูบ 

ในประเทศไทย กลุมวัยรุนรอบที่ 5  

ผูแตง : บุปผา ศิริรัศมิ และคณะ 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

ความสุขของเรา 

ผูแตง : ภูวไนย พุมไทรทอง และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประชากรและสังคมในอาเซยีน :  

ความทาทายและโอกาส 

บรรณาธิการ : สุชาดา ทวสีทิธ์ิ และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสูบ 

ในประเทศไทย กลุมผูสูบบหุรี ่รอบที่ 5  

ผูแตง : บุปผา ศิริรัศมิ และคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มโนทศันใหมของนยิามผูสงูอายุ :  

มุมมองเชงิจิตวทิยาสงัคมและสุขภาพ 

ผูแตง : รศรินทร เกรย และคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Population aging and health: the case study  

of Thailand 

ผูแตง : Pramote Prasartkul 
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การประเมินสื่อเพื่อความเขมแข็งทางใจของวัยรุน : 

กรณศีกึษาโรงเรยีนในจังหวดัระยอง 

ผูแตง : อุมาภรณ ภัทรวาณชิย และคณะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกๆ เปนอยางไรเม่ือพอแมยายถิ่น 

โครงการ CLAIM 

ผูแตง : อารี จําปากลาย และคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศกึษาวเิคราะหผลกระทบเชงินโยบายตอการพัฒนา

ประเทศจากผลการคาดประมาณ 

ประชากรไทยพ.ศ.2553 - 2583 

บรรณาธิการ : ปทมา วาพัฒนวงศ และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสาํรวจประชากรมุสลมิตางชาตใินประเทศ 

ผูแตง : อารี จําปากลาย และคณะ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สุขภาพคนไทย 2556 : ปฏรูิปประเทศไทย 

ปฏรูิปโครงสรางอํานาจเพิ่มพลังพลเมือง 

บรรณาธิการ : ชื่นฤทัย กาญจนะจติรา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การศกึษาเพื่อเตรยีมการคาดประมาณประชากร 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 :  

ประชากรฐานและขอสมมุต ิ

ผูแตง : สถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหดิล 
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2.2 เอกสารทางวิชาการ 

2.2.1 จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา เผยแพรในปงบประมาณ 2556 เปนปที่ 33 ฉบับที่ 

1-6 ตีพมิพ 2 เดอืน/ครัง้ 

2.2.2 สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล พิมพปละครั้ง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน

ปงบประมาณ 2556 น้ี เปนปที่ 22 ที่สถาบันฯ ไดจัดทําสารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น 

2.2.3 วารสารประชากรและสังคม “Journal of Population and Social Studies : JPSS” 

พมิพปละ 2 ครัง้ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ตีพมิพบทความในดานประชากรศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 

เศรษฐศาสตร สถิติ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในปงบประมาณ 2556 พิมพเลมที่ 21 ฉบับที่ 2 และพิมพเลมที่ 

22 ฉบับที่ 1  

3) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม”จัดเปนครั้งแรกเมื่อป 2548 ในวันที่ 1 

กรกฎาคม เปนประจําทุกป ในแตละปนําเสนอประเด็นหลักที่แตกตางกัน โดยประมวลจากปรากฏการณทาง

สังคม ที่เปนทั้งสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ในการประชุมมีการนําเสนอ

บทความโดยอาจารย และนักวิจัยของสถาบันฯ และมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหความเห็นตอบทความ ใน

ปงบประมาณ 2556 สถาบันฯ นับเปนครั้งที่ 9 จัดประชุมประเด็นเรื่อง “ประชากรและสังคมในอาเซียน : 

ความทาทายและโอกาส” ในการประชุมปน้ีมีผูเขารวมประชุมจํานวน 613 คน 

4) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

สถาบันฯ จัดอบรมระยะสั้น 10 ครั้ง มีผู เขารับการอบรม จํานวน 186 คน จากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ เชน อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข 

 

• ระดับชาติ 

ลําดับ เรื่อง วัน เดอืน ป 
จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

1 การอบรมระยะสัน้ ประจําป 2556 เร่ือง “การวจิัยเชิงคุณภาพ”  18 -27 มนีาคม 2556  13 

2 การอบรมระยะสัน้ ประจําป 2556 เร่ือง “การวเิคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ” 

 22-26 เมษายน 2556 25 

3 การตดิตามและประเมนิผลการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

(กระทรวงสาธารณสุข) คร้ังท่ี1 

26 - 28 สงิหาคม 2556 34 

4 การตดิตามและประเมนิผลการปองกันและแกไขปญหาเอดส 

(กระทรวงสาธารณสุข) คร้ังท่ี2 

5 - 6 กันยายน 2556 30 
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• ระดับนานาชาติ 

ลําดับ เรื่อง วัน เดอืน ป 

ทวปี 

เอเชยี 

(ตะวันออกเฉียงใต) 

เอเชยี 

(อ่ืนๆ) 
อเมรกิา ยุโรป โอเชยีเนยี อาฟรกิา 

จํานวน 

(คน) 

1 Regional Workshop on Monitoring and Evaluation 

of Population, Health and Nutrition Programs 

26 พฤศจกิายน – 

14 ธันวาคม 2555 

- China 1 

Nepal 2 

- - - Ghana 1 

 

4 

2 Monitoring and Evaluation of Health Programs  11-15 ธันวาคม 2555 Cambodia 1 

Lao PDR 5 

Myanmar 13 

Thailand16 

- USA 1 - - - 36 

3 Training on  “Labour Administration and 

Employment Services”  

14-26 กุมภาพันธ 2556 - Bhutan12 - - - - 12 

4 Training on  “Labour Administration and 

Employment Services” 

11 -21 มนีาคม 2556 - Bhutan 8 - - - - 8 

5 Regional Workshop on “Monitoring and 

Evaluation of HIV/AIDS Programs 

8 -19 กรกฎาคม 2556 Lao PDR4 

Malaysia 1 

Myanmar 2 

Thailand 1 

- - - Australia 1 Ethiopia 2 

Kenya 1 

Zambia 1 

13 

6 Workshop on Management Skills on Monitoring 

and Evaluation  

23 กันยายน-4 ตุลาคม

2556 

- Iran 11 - - - - 11 
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           5) การจัดเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร” ทุกวันพุธ เวลา 12.30 – 13.30 น. 

เพื่อเปนการสงเสริมความกาวหนาดานวิชาการใหมีความเขมแข็ง และมีบรรยากาศการแลกเปลี่ยน

ความรู และประสบการณอยางกวางขวาง สรางสรรค และเปนกันเอง รวมทั้งสงเสริมใหมีการเผยแพรและ

อภิปรายผลงานวิจัยและประเด็นวิจัยตาง ๆ สถาบันฯ จัดเสวนาวิชาการ “ใตชายคาประชากร”ทุกวันพุธ เวลา 

12.30-13.30 น. โดยเปดโอกาสใหทั้งบุคลากรในสถาบันฯ และนอกสถาบันฯ เปนผูนําเสนอและผูรวมรับฟง 

มีการจัดเสวนาจํานวน 49 ครัง้ มีผูรับบรกิาร จํานวน 1,072 คน 
 

6) การไดรับเชิญเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีปรึกษาและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒใิหแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

บุคลากรของสถาบันฯ ไดรับเกียรติจากหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย และ

จากองคกรตางประเทศ ใหไปสอนหรือบรรยายพิเศษ ในหัวขอระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ วิธีวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร และประเด็นทางสังคมที่บุคลากรของสถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ เชน 

แรงงานขามชาติ เพศภาวะและเพศวิถี การเสริมพลัง กระบวนการเรียนรู การคาดการณและแนวโนมของ

ประชากร ครอบครัวไทย เด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ ในมิติทางประชากรศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร 

ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ เปนตน ซึ่งในปงบประมาณ 2556 มีบุคลากรของสถาบันฯ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ 

วิทยากร เปนที่ปรกึษา และกรรมการตาง ๆ จํานวน 33 ครัง้ มีผูรับบรกิารจํานวน 2,052 คน 
 

7)  ความรวมมอืระหวางประเทศ และหนวยงานตางประเทศ 

ในปงบประมาณ 2556 สถาบันฯ ใหการตอนรับบุคคลากรจากหนวยงานตางประเทศจํานวน 20 ครัง้ 

 จํานวน 122 คน 

 

ลําดับ หนวยงาน วัน เดอืน ป 
ผูเขารวม 

ประเทศ จํานวน (คน) 

1 Population Institute, Kim Il Sung University 7 พฤศจกิายน 2555 Korea 5 

2 Ministry of Labour and Human Resources 19-21 พฤศจกิายน 2555 Bhutan 2 

3 The officers of National Population and 

Family Planning Board (BKKBN) 

24 ธันวาคม 2555 Indonesia 2 

4 Carolina Population Center's Director and 

Professor at Department of Sociology, 

University of North Carolina 

8 มกราคม 2556 USA. 1 

5 Department of Child and Family Studies 

Syracuse University 

11 กุมภาพันธ - 11 สงิหาคม 

2556 

USA. 2 

6 Professor Bent Flyvbjerg 15 กุมภาพันธ 2556 United 

Kingdom 

1 

7 Albrani University 
Balkh University 

18 กุมภาพันธ 2556 Afghanistan 17 
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ลําดับ หนวยงาน วัน เดอืน ป 
ผูเขารวม 

ประเทศ จํานวน (คน) 

Bamyan University 
Heart University 
Jawzjan University 
Jawzjan, Afghanistan 
Kabul Education University 
Kabul Polytechnic University 
Kabul University 
Kandahar University 
Ministry of Higher Education 
Shiekhzaid University 
Asian Institute of Technology 

8 The officers of National Population and 
Family Planning Board (BKKBN) 

24-26 เมษายน 2556 Indonesia 13 

9 Institute of Demography University of Paris 
(IDUP) 

6 พฤษภาคม - 6 สงิหาคม 
2556 

France  2 

10 The officers of National Population and 
Family Planning Board (BKKBN) 

4-8 มถิุนายน 2556 Indonesia 27 

11 China State Council development Research 
Centre and UNFPA in China 

12 มถิุนายน 2556 China  5 
 

12 Faculty of Arts and Social Sciences 
The University of New South Wales 

26 มถิุนายน 2556 Australia  3 

13 University of Public Health University of 
Public Health, Myanmar  

9 สงิหาคม 2556 Myanmar 12 

14 University of Diponegoro   19 สงิหาคม 2556 Indonesia 21 
15 Australian Trade Commission or Austrade- 

Australia Embassy  
20 สงิหาคม 2556 Australia  3 

16 The School of Population Health and 
Development of Information System, 
University of Melbourne 

23 สงิหาคม 2556 Australia  1 

17 The Department of Political and Social 
Sciences at the European University 
Institute in Florence 

3 กันยายน 2556 Italy  1 

18 the International Training and Collaboration 
of Population and Family Planning , 
National Population and Family Planning 
(BKKBN) 

13 กันยายน 2556 Indonesia  1 

19 School of social Work, University of 
Michigan 

15 กันยายน 2556 USA.  1 

20 Department of Child and Family Studies 
Syracuse University 

17 กันยายน-17 พฤศจกิายน 
2556 

USA.  2 

44 
 



 
 

8) จัดประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือ

เครอืขายความรวมมอื ในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และประเด็นเรงดวนทางสังคม 
 

ในปงบประมาณ 2556 สถาบันฯ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 7 ครั้ง 

ผูรับบรกิาร 1,043 คน ดังน้ี 

 

• ระดับชาติ 

ลําดับ เรื่อง วัน เดอืน ป จํานวนผูเขารวม (คน) 

1 การประชุมเสริมความรู การเก็บขอมูลและการ

ประเมนิผลเพื่อเสริมพลัง “จติตปญญาศึกษา :

มหัศจรรยแหงความเปนไปไดในชีวติ” 

15 -18 มกราคม 2556   27 

2 การประชุมเชิงปฏบัิติการเพื่อรวมปรึกษาหารือ

ระหวางแรงงานขามชาติและนายจาง 

1 - 2 มนีาคม 2556   95 

3 กาวท่ีกลาเพื่อยุติมะเร็งปากมดลูกในหญงิไทย 27 มนีาคม 2556 120 

4 ขอเท็จจริงและตัวเลขเกี่ยวกับแรงงานขามชาติ

และผูมปีญหาสถานะบุคคล: นโยบายและ

ทางออก 

22 มนีาคม 2556  77 

5 การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 9 “ประชากร

และสังคม 2556” เร่ืองประชากรและสังคมใน

อาเซยีน :ความทาทายและโอกาส  (Population 

and Society in ASEAN: Challenges and 

Opportunities) 

1 กรกฎาคม 2556 613 

6 กลุมภารกจิสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) 21 สิงหาคม 2556  70 

7 การประชุม "ประเทศไทย: แหลงพํานักของผูสูงวัย

ชาวตางชาติ” 

2 กันยายน 2556  41 
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• ระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ เรื่อง วัน เดือน ป 

ทวปี 

เอเชยี 
(ตะวันออกเฉียงใต) 

เอเชยี 
(อื่นๆ) 

ยุโรป อาฟรกิา 
จํานวน 

(คน) 

1 7th International Conference on  

Reproductive  Health  and  Social  

Sciences  Research 

19 สิงหาคม 2556 Vietnam 8 

Indonesia 25 

Thailand 43 

India 1 

Mongolia 1 

- Sudan 2 80 

2 Investigators MeetingThe relationship 

between the use of misoprostol and the 

 type and severity of abortion symptoms: 

A multi-country study 

16-19 กันยายน 2556 Ghana 2  

Lao PDR 2  

Myanmar 3  

Thailand 5 

Sri Lanka 2      

India 1 

Switzerland 1 Nigeria 2 18 
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9) บุคลากรสถาบนัฯ จํานวน 11 คน นําเสนอผลงานจากผลงานวิจัยในท่ีประชุมนานาชาต ิ12 เรื่อง ดังนี้ 
 

ลําดับ ผูนําเสนอ เรื่อง การประชุม 

1 รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา Women with disabilities and 

reproductive service 

access:Thailand case study 

International Seminr on Population and 

Development  4-7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ประเทศราชอาณาจักรภูฎาน 

2 รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี Influences of Social Networks and 

Sport, Exercise, and Physical 

Activity Promotion Particpation on 

Acceptance of New Exercise 

Members in Thailand 

4thInternational Congress on Physical 

Activity and Public Health  

31 ตุลาคม - 4 พฤศจกิายน 2555 

ประเทศออสเตรเลยี 

3 ผศ.ดร.สุชาดา ทวสีทิธ์ิ Displace d Laotians in 

Northeastern Thailand  

 

Fourth International Lao Studies 

Conference(4th ILSC) 15-26 เมษายน

2556 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4 รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง Thailand Demographic Transition : 

Ageing Society 

 

The 4th International Seminar for 

South-South Cooperation on NGO 

Capacity Building in Population and 

Reproductive Health 10-11 กรกฎาคม 

2556 ประเทศจนี 

5 รศ.ดร.อารี จําปากลาย Changes in Gender Differences on 

Smoking Behavior : A Longitudinal 

Descriptive Analysis from ITC-

Thailand Waves 1-5 

The 10 th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (APACT2013)  

17-21 สงิหาคม 2556 ประเทศญี่ปุน 

 

6 อ.ดร.จรัมพร โหลํายอง Home And Workplace Smoking 

Bans And Support For Public 

Smoke-Free Policy Among Adult 

Smokers In Thailand : Findings 

from the International Tobacco 

Control Thailand Survey 

The 10 th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (APACT2013)  

17-21 สงิหาคม 2556 ประเทศญี่ปุน 

7 รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี Gender and Smoking  among 

Adolescents in Thailand :Findings 

from wave 5 ITC-SEA (Thailand) 

Surveys 

The 10 th Asia Pacific Conference on 

Tobacco or Health (APACT2013)  

17-21 สงิหาคม 2556 ประเทศญี่ปุน 

8 รศ.ดร.โยธิน แสวงดี Influence of Rural Migration and 

Socio-economic Well-being on 

Infectious Disease Mortality in 

Nang Rong, Thailand 

XXVII IUSSP International Population 

Conference (IUSSP 2013)  

25-31 สงิหาคม 2556  

ประเทศเกาหลใีต 
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ลําดับ ผูนําเสนอ เรื่อง การประชุม 

9 รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ Perceived  health and  mortality 

of the older persons in a 

population undergoing ageing 

ระหวางวันท่ี 25-31 สงิหาคม 

2556 ประเทศเกาหลใีต 

XXVII IUSSP International Population 

Conference (IUSSP 2013)  

25-31 สงิหาคม2556  

ประเทศเกาหลใีต 

10 อ.ดร.มาลี สันภูวรรณ 1. Intimate partner violence: Not 

only women but also men are 

victims 

2. Disparity in contraceptive use 

in Indonesia: Do place, gender 

and decision making matter? 

XXVII IUSSP International Population 

Conference (IUSSP 2013)  

25-31 สงิหาคม 2556  

ประเทศเกาหลใีต 

11 อ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน 

น.ส.ธีรนงค สกุลศรี 

What’s Happening to the Social 

Support for the Elder People in 

Thailand? 

XXVII IUSSP International Population 

Conference (IUSSP 2013)  

25-31 สงิหาคม2556 ประเทศเกาหลใีต 

 

10) การเผยแพรความรูทางวชิาการดานประชากรและสังคมในรูปแบบเอกสาร 

สถาบันฯ เผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ ออกไปสูบุคคล หนวยงาน ท้ังภาครัฐ

เอกชนตาง ๆ จํานวนมาก โดยไมคดิคาใชจาย ท้ังน้ีสามารถ Download ไดจาก Website 

ลําดับ เรื่อง จํานวน 

1 รายงานการวจิัย หนังสอื คูมอื เอกสารทางวชิาการ  18 

2 จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา (Population and Development Newsletter) 69,000 

3 สารประชากรมหาวทิยาลัยมหดิล (Mahidol Population Gazette)  1,000 

4 วารสารประชากรและสังคม (Journal of Population and social Studies) 800 

5 จัดนทิรรศการดานประชากรและสังคม  5 

 

11) การใหบริการวิชาการผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เว็บไซตของ

สถาบันฯ สรางขึ้นเพื่อเปนฐานขอมูลความรูทางประชากรและสังคมเฉพาะดาน สถาบันฯ ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร และเผยแพรผลงานทางวิชาการผานเว็บไซต ซึ่งเว ็บไซตของสถาบันฯ มีหนาภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีการนําเสนอตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความตีพิมพในวารสารทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ จดหมายขาวฯ สารประชากร วารสารประชากรและสังคม เพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลได

ตามความตองการทุกเวลา มีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันฯ แยกตามฐานขอมูล ดังน้ี 
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ตารางจํานวนผูเขาชมป พ.ศ. 2554-2556 

เว็บไซต 
Page Visit 

2554 2555 2556 

1  เว็บไซตสถาบันวจิัยประชากรและสังคม 

www.ipsr.mahidol.ac.th 

314,929 385,704 464,379 

2  ศูนยศตวรรษิกชน 

www.thaicentenarian.mahidol.ac.th 

65,417 

 

89,931 86,596 

3  มเิตอรประเทศไทย     

www.thailandometers.mahidol.ac.th 

7,729 

 

40,384 26,208 

4  ศูนยศึกษาการยายถิ่นมหดิล 

www.migrationcenter.mahidol.ac.th 

4,073 

 

5,245 4,842 

5  ศัพทานุกรมทางประชากรและสังคม 

www.popterms.mahidol.ac.th 

49,764 

 

66,765 40,600 

6  ศูนยอางอิงทางประชากรแหงประเทศไทย 

www.prct.mahidol.ac.th 

อยูในระหวาง 

การพัฒนา 

อยูใน

ระหวาง 

การพัฒนา 

อยูใน

ระหวาง 

การพัฒนา 

7  งานประชุมวชิาการระดับชาตปิระชากรและสังคม 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AnnualConference/default.htm 

ยังไมไดเก็บ

ขอมูลแยก 

12,323 22,159 

8  จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา 

www.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter 

25,086 53,163 96,091 

 

12) การใหบริการวิชาการผานสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และสื่อมวลชน

ตาง ๆ โดยผานระบบกลไกการประชาสัมพันธ ดานการบริการวิชาการของสถาบันฯ ในการประชุมวิชาการ 

สัมมนา ตลอดจนกิจกรรมที่ไดสรางความรูที่เกดิขึ้นใหมในสังคม สถาบันฯ ไดเผยแพรความรูดานประชากรและ

สังคม อยางกวางขวางในหลายลักษณะ เชน จัดทําขาวแจก (press release) ผลงานวิจัย และกจิกรรมของสถาบันฯ

ใหสื่อมวลชนนําไปเผยแพรเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง เขารวมกิจกรรมประชุม/สัมมนาของสถาบันฯ คณาจารย

ของสถาบันฯ เปนแหลงขาวในการใหสัมภาษณ หรือนําขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญและนาสนใจไปเผยแพรผาน

สื่อมวลชน เปนตน 
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งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
วางพานพุมถวายสักการะ พระบรมรูป  

สมเด็จพระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 44 ป  

วันพระราชทานนามมหาวทิยาลัยมหดิล ณ มหาวทิยาลัยมหดิล (ศาลายา) 

1 มีนาคม 2556 

 
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชอนุสาวรยี สมเด็จพระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  

เนื่องใน "วนัมหดิล" ณ ลานพระราชานสุาวรยี อาคารศูนยการเรยีนรู มหาวทิยาลัยมหดิล (ศาลายา) 

24 กันยายน 2556 
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พธิไีหวครู ประจําปการศกึษา 2556 

27 มิถุนายน 2556  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานมุฑติาจติคารวะอาจารยอาวุโส และผูเกษยีณอายกุารปฏบิัตงิาน ป 2556 

26 กันยายน 2556 
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เจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวนัและรดน้าํขอพรผูสูงอายุ ภายใตกจิกรรม "อิ่มบญุ อุนใจ ผูสูงวัยเปนสุข"  

ณ สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกุมาร ี(หลวงพอเปนอุปถัมภ)  

ตําบลวัดสําโรง อาํเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม  

4 เมษายน 2556 
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กจิกรรมรวมเรยีนรูและฝกฝน “การวปิสสนากรรมฐาน (เบื้องตน) แนวหลวงพอเทียน”  

โดย พระมหาดิเรก ศักด์ิสทิธ์ิ วัดพระธาตแิสงเทียน จังหวัดแพร 

19 มถิุนายน 2556 
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สงทายปเกา – ตอนรับปใหม 2556 ในสไตล “Sixties ซูซา ยอนเวลาขาโจ” 

21 ธันวาคม 2555 
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งานเทศกาลสงกรานต ประจําป  2556 " สงกรานตบานนา ศาลายา บานเรา" 

11 เมษายน 2556 
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2. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สถาบันฯ มีแผนงานหลัก คอื การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

2.1 ดานการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสวติซตรวจจับการเคลื่อนไหว 

(Motion Sensor Switch) 

 

การรณรงคลดการใชทรัพยากร 

 

การใชระบบ ปด-เปดไฟ เฉพาะจุด 
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2.2 ดานสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีสเีขยีวภายในอาคาร และบรเิวณรอบอาคาร 
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ลานสนามบาสเกตบอล และกฬีาเปตอง 
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กระบอกนํ้าสุขใจ 

 

 
การคัดแยกขยะกอนท้ิง 
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สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คร้ังท่ี15 "Happy Relax กับความสุขท่ีเลอืกไดเพื่อชวีติท่ีสมดุล  

รวมใจอนุรักษทองทะเลไทย" ณ อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุร ี

16 -17 กันยายน 2556 
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สัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ คร้ังท่ี 33 ประจําป พ.ศ. 2556 "เรยีนรูรวมกันชาว วปส. 

สานสัมพันธจติอาสาสรางฝายชะลอน้ํา คนืผนืปาใหหวยขาแขง"  
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ณ เขตรักษาพนัธุสัตวปาหวยขาแขง 4 - 5 มนีาคม 2556 
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คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ปงบประมาณ 2556 

 รองศาสตราจารย ดร.สุรยีพร  พันพึ่ง  ที่ปรกึษา 

 รองศาสตราจารย ดร.รศรินทร  เกรย  ประธานคณะทํางาน 

 นายภาสกร  บุญคุม     คณะทํางาน 

 นางสาวเรวด ี สุวรรณนพเกา   คณะทํางาน 

 นางสาวเอื้อมเดอืน  แกวสวาง   คณะทํางาน 

 นางสาวภคพร  พุทธโกษา    คณะทํางานและเลขานุการ 

ออกแบบปก : นายสมชาย  ทรัพยยอดแกว 
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	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
	ประวัติความเป็นมา
	ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
	โครงสร้างและการบริหารงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
	ปีงบประมาณ 2556
	ศิษย์เก่าดีเด่น
	กิจกรรมสถาบันฯ
	งบประมาณ
	ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล, 30 กันยายน 2556
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	งานวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์
	งานจัดการศึกษาทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์
	งานบริการวิชาการแก่สังคม

	2) เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล หนังสือ และผลการวิจัยทางประชากรและสังคม
	1.1 หนังสือ และรายงานการวิจัย จำนวน 17 เรื่อง ดังนี้
	คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข ผู้แต่ง : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ
	2.2 เอกสารทางวิชาการ
	2.2.1 จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2556 เป็นปีที่ 33 ฉบับที่ 1-6 ตีพิมพ์ 2 เดือน/ครั้ง
	2.2.2 สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ปีละครั้ง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2556 นี้ เป็นปีที่ 22 ที่สถาบันฯ ได้จัดทำสารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น
	2.2.3 วารสารประชากรและสังคม “Journal of Population and Social Studies : JPSS” พิมพ์ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ตีพิมพ์บทความในด้านประชากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สถิติ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2556 พิมพ์เล่มที่ 21 ...
	3) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม”จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 ในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีนำเสนอประเด็นหลักที่แตกต่างกัน โดยประมวลจากปรากฏการณ์ทางสังคม ที่เป็นทั้งสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ในการประชุม...
	4) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
	5) การจัดเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” ทุกวันพุธ เวลา 12.30 – 13.30 น.
	6) การได้รับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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	Institute of Demography University of Paris (IDUP)
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