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สารจาก
ผู้อำานวยการ
	 “ ร า ย ง า นป ร ะ จำ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ 	 2 5 6 1 ”	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
จัดทำ า ขึ้น เพื่ อ เสนอผลการดำ า เนินงานต่ างๆ	 ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมในรอบ	 1	 ปีที่ผ่านมา	 
นับเป็นปีท่ี	 47	 แห่งการสถาปนาสถาบันฯ	 นับตั้งแต่ได้รับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา	 
เมือ่วนัท่ี	14	พฤศจกิายน	2514	สถาบนัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะสรรสรา้งและเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างดา้นประชากรศาสตร	์
สังคมศาสตร	์รวมถงึพหสุาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งมาอย่างต่อเน่ืองภายใต้วิสยัทัศน์	“เป็นสถาบนัชัน้นำาในระดบัโลก	 
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

	 ตลอดเวลาที่ผ่านมาบุคลากรชาวสถาบันฯ	 ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในด้านการศึกษาวิจัย	 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานงานวิจัย	 การจัดการ
ศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	และมหาบัณฑิต	รวมถึงการให้บริการวิชาการ	และการสืบสานทำานุบำารุง
ศาสนา	ซึง่ผลงานเชงิประจกัษท์ีเ่กดิขึน้นีไ้ด้รบัความรว่มมอืจากบคุลากรของสถาบนัฯ	ทกุคน	รว่มแรงกาย	
แรงใจ	และสติปัญญาในการทำางานอย่างมีคุณธรรม	(Integrity)	ใช้หลักความเป็นมืออาชีพ	(Profession-
alism)	ในการสานพลังร่วมกัน	(Synergy)	ทำางานภายใต้ภารกิจต่างๆ	อย่างรับผิดชอบ	(Responsibility)	
โดยมีหลักนำาในการดำาเนินการตามปณิธานของสถาบันฯ	คือ	“คุณภาพ	คุณธรรม	นำาสถาบันฯ”	ส่งผลให้
สถาบันฯ	สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
	 ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการประจำาสถาบันฯ	 รวมถึงบุคลากรสถาบันฯ	
ทุกท่าน	 ที่สนับสนุนทั้งกลไกเชิงนโยบาย	 และแนวทางการบริหารงานอย่างดีย่ิง	 ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่
เป็นหัวใจสำาคัญที่พัฒนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้ก้าวสู่	 การเป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลก	 
ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.	รศรินทร์	เกรย์)
	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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สารบัญ

คุณภาพ	คุณธรรม	นำาสถาบันฯ

ปณิธาน

เป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลกที่สรรสร้างวิทยาการ 
ด้านประชากรและสังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

วสัิยทัศน์

1.	 ทำาวิจัยเชิงทฤษฎี	และประยุกต์ด้าน
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อตอบ
สนองต่อนโยบายระดับชาติ	และท้องถิ่น	 
และนำาไปใช้ได้จริง	มีมาตรฐานสากล

2.	 จัดการศึกษา	และฝึกอบรมระดับหลังปริญญา	
ให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก	 
และมีความผูกพันกับองค์กร

3.	 ผลิตและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้าน
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่
สาธารณชน	โดยใช้สื่อทุกแขนงอย่างทันสมัย
และในเวลาที่เหมาะสม

4.	 พัฒนาเครือข่ายเดิมให้เข้มแข็ง	และแสวงหา
พันธมิตรใหม่ในระดับประเทศ	และระดับสากล

5.	 พัฒนาบุคลากร	องค์กร	และนำาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในทุกด้าน	ให้เกิด
ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสูงสุด

พันธกิจ

ประวัติความเป็นมา	 	 	 4
ยุทธศาสตร์	 	 	 	 6
โครงสร้างและการบริหารงาน	 	 10
บุคลากร		 	 	 	 11
งบประมาณ	 	 	 	 12
คณะผู้บริหาร	 	 	 	 13
ผลงานและกิจกรรมเด่น	 	 	 15
กิจกรรมสำาคัญ	 	 	 	 16
งานวิจัย		 	 	 	 18
ผลงานตีพิมพ์	 	 	 	 22
เครือข่ายความร่วมมือ	 	 	 28
การศึกษา	 	 	 	 30	
บริการวิชาการ	 	 	 	 34
ศูนย์อ้างอิงทางประชากรและสังคม		 37
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 	 39
หนังสือและรายงานการวิจัย	 	 44
กิจกรรมสถาบันฯ		 	 	 47
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 52
การรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 53
ภาคผนวก	 	 	 	 55
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ประวติัความเป็นมา

12	กรกฎาคม	2509	เริ่มต้นจาก	“ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม”

14	พฤศจิกายน	2514	อนุมัติให้เป็น	“สถาบันวิจัยประชากรและสังคม”	 
อาคาร	3	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	

15	มีนาคม	2526	
ย้ายสำานักงาน	จากพญาไท...สู่ศาลายา

2	พฤษภาคม	2554
ย้ายสำานักงาน	“อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์”	มหาวิทยาลัยมหิลด	ศาลายา

2509

2514

2526

2554
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ผู้อำานวยการคนที่	1
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.บุญเลิศ	เลียวประไพ 
ปี	2518	-	2523

ผู้อำานวยการคนที่	2	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ปราโมทย์	ประสาทกุล
ปี	2523	-	2531

ผู้อำานวยการคนที่	3	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.อภิชาติ	จำารัสฤทธิรงค์
ปี	2531	-	2539

ผู้อำานวยการคนที่	4	 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.เบญจา	ยอดดำาเนิน-แอ็ตติกจ์
ปี	2539	-	2547

ผู้อำานวยการคนที่	5	 
ศาสตราจารย์	ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา
ปี	2547	-	2551

ผู้อำานวยการคนที่	6	
รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์พร	พันพึ่ง
ปี	2551	-	2559

ผู้อำานวยการคนที่	7	
รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์	เกรย ์
ปี	2559	-	ปัจจุบัน

2518

2523

2531

2539

2547

2551

2559
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ยุทธศาสตร ์1

Excellence in Research with Global and 
Social Impact

เป้าประสงค์ 
1.	 เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะเชิงนโยบายและตอบสนองความต้องการ

ของสังคมไทย

2.	เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล	

3.	เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสังคม	

กลยุทธ์
1.	 สรรหาและคงไว้ซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง	และธำารงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัย	
2.	 มีกระบวนการเรียนรู้	และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทุกรุ่นอย่างสม่ำาเสมอ	และต่อเนื่อง
3.	 มีกระบวนการค้นหาโจทย์วิจัยให้ชัดเจนตามกลุ่มวิจัย	(Area	of	Interest)	เพื่อตอบสนองต่อ

นโยบายและตรงกับความต้องการของสังคม
4.	 สร้างเสริมความร่วมมือในการทำางานวิจัยกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาสังคม	 

แหล่งทุน	และแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ
5.	 มีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและให้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชน	 

ทั้งในและต่างประเทศ
6.	 มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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Excellence in Outcome-Based Education for 
Globally-Competent Graduates

เป้าประสงค์ 

1.	 เพื่อให้มีหลักสูตรชั้นแนวหน้า	 ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	 และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	

การเรียนรู้ของนักศึกษา

2.	 เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง	 ทั้งด้านความรู้	 ทักษะ	 คุณธรรม	

จริยธรรมและคุณลักษณะเพือ่เปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคมในวงกวา้ง	

3.	 สร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาสถาบันฯ	 และสร้างความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นสถาบันฯ	และมหาวิทยาลัยมหิดล

กลยุทธ์
1.	 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ความต้องการของการจ้างงาน	และนักศึกษา	
2.	 สอดแทรกจริยธรรมในวิชา	การเรียนการสอน	กิจกรรมนักศึกษา	
3.	 สง่เสรมิใหน้กัศกึษามปีระสบการณใ์นต่างประเทศ	(นำาเสนอผลงานในระดบัชาติและนานาชาติ	

การทำาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ)	
4.	 ให้มีวิชาระดับปริญญาตรี	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.	 ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้พัฒนาเทคนิคการสอน	 Team	 Teaching,	 Teacher	 

Assistant,	Research	Project-based	Teaching			
6.	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
7.	 ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าทั้งทางด้านวิชาการและสังคม	
8.	 มีกลไกติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า		

ยุทธศาสตร ์2

Designed	by	Newelement	/	Freepik
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Excellence in Professional Services and 
Social Engagement

เป้าประสงค์
1.	เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล
2.	 เพือ่ใหม้ผีลงานทีข่บัเคลือ่นและตอบสนองตอ่การพฒันาคณุภาพชวีติตามความตอ้งการของ

สังคมอย่างมีส่วนร่วม	โดยเฉพาะด้านสุขภาวะ		

กลยุทธ์
1.	 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางตามกลุ่มวิจัย	 (Area	 of	 Interest)	 และ

ทำางานเป็นทีม	
2.	 เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้	WHO	Collaboration	Centre	for	

Research	in	Human	Reproduction			
3.	 พัฒนาให้เป็นสถาบันช้ันนำาทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง

ประชากรศาสตร์	 และการวิจัยประเมินผลโดยร่วมมือกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	
(Collaboration	Center	for	Monitoring	&	Evaluation)

4.	 ส่งเสริมให้มีการทำางานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 และให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชุน	

5.	 ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดการบริการทางวิชาการ
แบบสหวิทยาการ

6.	 พัฒนาเครือข่ายกับผู้รับบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร ์3
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Excellence in Management for  
Sustainable Organization

เป้าประสงค์
1.	 เพื่อให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมต่อการดำาเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ
2.	 เพื่อให้มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำาเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
3.	 เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	 อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4.	 เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพที่ทำาให้มั่นใจว่าจะนำาสถาบันฯ	ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
5.	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันฯ	ให้มีความโดดเด่นในระดับสากล	

กลยุทธ์
1.	 พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร	 การพัฒนาบุคลากร	 การติดตามประเมินผลงาน	 และ

การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงาน	
2.	 พัฒนาระบบการเงินการบัญชี	ซึ่งสามารถทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน
3.	 มีการวิเคราะห์ต้นทุนในกิจกรรมหลัก		และการคาดประมาณไปในอนาคต	เป็น	Green	Office
4.	 พฒันาฐานข้อมลู	DIPSRA	ใหส้อดคลอ้งกับความต้องการในการใชง้านของบคุลากรและสามารถ

ใช้ในการทำา	Performance	Agreement
5.	 สง่เสรมิใหบุ้คลากรมสีว่นรว่มในการจดัทำา	EdPEx	เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการประกันคณุภาพ	และ

ผนวกงานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำางานประจำา	
6.	 ร่วมงานและมีผลผลิตร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาประชากรและสังคมระดับโลก	
7.	 สนับสนุนให้นักวิชาการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 เพื่อให้ผลงานของ

สถาบันฯ	เป็นที่รู้จัก
8.	 ใช้สื่อผสมผสานหลายช่องทางเพื่อการเผยแพร่ภาพลักษณ์และองค์ความรู้ของสถาบันฯ	

ยุทธศาสตร ์4
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บุคลากร

สายวชิาการ

สายสนับสนุน

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

30

15

0

คน

พนักงานมหาวิทยาลัยข้าราชการ

1

30

1

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ำากว่าปริญญาตรี
31

พนักงานมหาวิทยาลัย* ลูกจ้างประจำา ลูกจ้างโครงการวิจัย

15

1
6

2

16
11

1

40

20

0

คน

หมายเหตุ:	*รวมนักวิจัยปฏิบัติการ	11	คน
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งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบบุคลากร
39,091,700 บาท

งบดำาเนินงาน
632,100 บาท

งบประมาณเงนิรายได้

งบดำาเนินงาน
17,923,000 บาท

งบบุคลากร 
6,590,000 บาทงบอดุหนุน 

4,974,000 บาท

งบรายจา่ยอื่นๆ 
500,000 บาท

งบลงทนุ 
1,601,000 บาท

1.6%

98.4%

5.1%

20.9%

56.7%

15.7%

1.6%
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(เรียงจากซ้ายไปขวา)

เสาวภาค	สุขสินชัย 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	

พลอยชมพู	สุคัสถิตย ์
เลขานุการสถาบันฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุมาภรณ์	ภัทรวาณิชย์							 
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พจนา	หันจางสิทธิ ์
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ			

รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์	เกรย์												 
ผู้อำานวยการ	

รองศาสตราจารย์	ดร.ศิรินันท์		กิตติสุขสถิต		 
รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร 
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะผู้บรหิาร (Administrative Board)



14   |   รายงานประจำาปี 2561

หวัหน้างาน

งานบรหิารท่ัวไป งานคลงัและพสัดุ

งานนโยบายและประกันคณุภาพ

งานส่ือสารองค์กร

งานการศึกษา

จำาเริญศรี	เขียวแก ่
(1	ต.ค.	2561	–	30	ก.ย.	2565)

ภาสกร		บุญคุ้ม
(23	เม.ย.	2561	–	22	เม.ย.	2565)

พอตา	บุนยตีรณะ
(1	ก.ย.	2559	–	31	ส.ค.2563)

จารุวรรณ	จารุภูมิ
(13	มี.ค.	2560	–	12	มี.ค.	2564)

มนชญา	ดุลยากร
(1	ต.ค.	2559	–	30	ก.ย.	2563)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	ตั้งชลทิพย์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	(หลักสูตรไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาดา		ทวีสิทธิ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	(หลักสูตรไทย)

ศาสตราจารย์	ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)

ประธานหลกัสูตร
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ผลงานและกิจกรรมเด่น 

รางวลัเกียรติยศผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)
ประจำาปี พ.ศ. 2561 จากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล

นางสาวกษมา	ยาโกะ	
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	รองศาสตราจารย์	ดร.	อารี		จำาปากลาย
ได้รับรางวัลในงานปฐมนิเทศนักศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2560	 
ในวันที่	8	สิงหาคม	2561

รางวลัเกียรติยศ “ผู้อทิุศตนเพื่อสิทธมินุษยชน” ประจำาปี 2561
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุชาติ	 เศรษฐมาลินี	 หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา	
สถาบันศาสนา	 วัฒนธรรมและสันติภาพ	 มหาวิทยาลัยพายัพ	 จ.เชียงใหม่	 
(ศิษย์เก่าสถาบันฯ	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
สังคม	 รุ่นท่ี	 12)	 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติประกาศให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ	“ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน”	ประจำาปี	
2561	ณ	วันท่ี	12	ตุลาคม	2561	โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันท่ี	11	ธันวาคม	2561	 
ณ	ห้องแกรนด์	AB	โรงแรมมิราเคล	แกรนด์	คอนเวนช่ัน	กรุงเทพฯ
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กิจกรรมสำาคัญ
ในปี 2561

จดัการประชมุวชิาการนานาชาติเน่ืองในวนัความสขุสากล	“International	Day	
of	Happiness:	Happiness	 in	Asian	Context”	สนับสนุนโดย	สำานักงาน
กองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ	ณ	ห้อง	Library	โรงแรมเอทัส	กรงุเทพฯ	

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ	 ครั้งที่	 14	
“ประชากรและสังคม	2561”	เรื่อง	ความอยู่ดีมีสุข
ในสงัคมไทย:	ความฝนัหรือความจริง	“Well-being	
in	Thailand:	Dream	or	Reality?”	ณ	ห้องกรุงธน
บอลรูม	โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์	กรุงเทพฯ

20 มีนาคม 2561

29 มิถนุายน 2561

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	เรื่อง	“Birth	Registration,	Health,	and	
Social	Issues	of	Myanmar	Migrants	in	Thailand”	โดยเป็นโครงการความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล	 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา	และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)	World	Vision	
Foundation	of	Thailand	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และ	 SEA	 Junction	 โดยการสนับสนุนของ	 The	 European	 Union	 (EU)	 
ณ	 ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

23-26 สิงหาคม 2561
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จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ	“International	Workshop	
on	 Impact	 Evaluation	 of	 Population,	 Health	 and	 
Nutrition	Programs”	โดยความร่วมมอืกบั	Global	Evaluation	
and	Monitoring	Network	(GEMNet-Health)	และ	MEASURE	
Evaluation,	Carolina	Population	Center,	University	of	
North	 Carolina,	 USA	 ณ	 ห้องกมลมาศ	 โรงแรมสุโกศล	 
กรุงเทพฯ

1-12 ตลุาคม 2561

จดัประชมุวชิาการนานาชาตริะดบัภมูภิาค	Mahidol	Migra-
tion	Center	หัวข้อ	“5th	MMC	Conference	on	Foreign	
Workers,	Marriage	Migrants	and	Displaced	Persons:	
Understanding	the	Many	Facets	of	Migration	in	an	
Interconnected	World”	ณ	ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	

8-9 พฤศจกิายน 2561
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สรา้งความเป็นเลิศ
ด้านการวจิยั 
ทางประชากรและสังคม

6 กลุ่มงานวจิยั

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม	ให้ความสำาคญักบัการสรา้งความรู	้ความเขา้ใจในการเปลีย่นแปลง	ทางประชากร
และครอบครัวมาโดยตลอด	 และกำาหนดให้การวิจัยด้านการเปล่ียนแปลงทางประชากรและครอบครัวต่อสังคม
ไทย	 เป็นกลุ่มงานวิจัยหลักกลุ่มหนึ่งของสถาบันฯ	 โดยมีเป้าหมายหลัก	คือ	การผลิตองค์ความรู้ด้านประชากร	
ครอบครัว	และสังคม	ที่อยู่บนฐานของการวิจัย	เพื่อถ่ายทอดไปสู่สาธารณะและผู้กำาหนดนโยบาย	ให้เกิดความ
เขา้ใจและสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม	ประเดน็งานวจิยัในขอบขา่ยความสนใจของกลุม่
งานวจิยันี	้ม	ี2	สว่น	คอื	สว่นทีเ่ปน็ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางประชากร	และสว่นท่ีเป็นประเดน็การเปลีย่นแปลง
ทางครอบครัว	ทั้งสองประเด็นนี้เชื่อมโยงกับสังคมไทยอย่างไร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 ได้ริเร่ิมโครงการเฝ้าระวังทางประชากร	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และ 
การดูแลระยะยาว	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย	 ซึ่งเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ในทุกๆ	 ด้านของ 
ผู้สูงอายุไทย	ทั้งด้านประชากรศาสตร์	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	สังคมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	และการสื่อสาร	ในมิติ
ต่างๆ	ซึ่งมุ่งเน้นมิติที่ผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสำาคัญต่อสังคมไทย	โดยการดึงศักยภาพ
ของผู้สูงอายุออกมา	 เพื่อให้ทั้งผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง	 และสังคมเห็นความสำาคัญของผู้สูงอายุ	
ในฐานะที่เป็น	“คลังแห่งสมองและภูมิปัญญา”	รวมทั้งเป็น	“ห่วงโซ่ทางวัฒนธรรม”	ที่ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา	
วัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง

1. สังคมกับการเปลีย่นแปลงประชากรและสังคม 
Social and Population and Family Changes

2. ภาวะสูงวยัของประชากร 
Population Ageing
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6. การติดตามและประเมนิผล และระเบียบวธิวีจิยั 
Monitoring & Evaluation and Research Methodology

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ	เพศวิถี	เพศภาวะ	อนามัยเจริญพันธ์ุ	และเอชไอวี/เอดส์	มีความจำาเป็นย่ิงยวดต่อสังคม
ไทยท้ังในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต	 การผลักดันการวิจัยในกลุ่มน้ีอย่างจริงจังมีเป้าหมายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง 
ชุดฐานข้อมูลและชุดองค์ความรู้	ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันนโยบายและการรณรงค์สาธารณะท่ีไปสนับสนุน
ให้เกิดการปรับเปล่ียนท้ังในเชิงโครงสร้างสังคม-วัฒนธรรม	และพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคล	ให้ไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของปัจจุบันสมัยท่ีจะนำาพาประชากรท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยเข้าถึงสุขภาวะทาง
เพศได้อย่างถ้วนหน้า

กรอบการวจิยัของกลุม่ประชากร	สิง่แวดลอ้ม	และสขุภาพ	มุง่เนน้ไปทีก่ารทำา	ความเขา้ใจปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสิ่งแวดล้อม	ที่ส่งผลต่อสุขภาพหรือสุขภาวะของประชากร	และพฤติกรรม
สุขภาพ	ที่มีผลต่อสุขภาวะของประชากร	เช่น	การออกกำาลังกาย	การบริโภคผักและผลไม้	เป็นต้น

กลุ่มวิจัยการย้ายถิ่น	ความเป็นเมืองและแรงงานศึกษา	โดยมุ่งเน้นเพื่อที่จะศึกษาประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 
ซึ่งประกอบด้วย	การย้ายถิ่นภายในประเทศ	การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ	ความเป็นเมือง	การตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์	 อาณาบริเวณศึกษา	 (Area	 Studies)	 กำาลังแรงงานและตลาดแรงงาน	 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ	
การนำาแนวคิด	ทฤษฎ	ีและระเบยีบวิธวิีจยั	มาใชใ้นการศกึษาและนำาผลของการศกึษาไปสูก่ารกำาหนดนโยบาย	
กรอบวิสัยทัศน์และทิศทางการวิจัยในอนาคต

ในฐานะท่ีเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำา	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมีความพยายามและทุ่มเทในการพัฒนา
เทคนิคและวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น	 เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายได้ดีขึ้น	และเข้าใจ
พฤติกรรมของประชากรได้ดียิ่งขึ้น	 กลุ่มวิจัยนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การติดตามและประเมินผล	 (M	 &	 E)	 ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่สำาคัญสำาหรับโครงการวิจัยและการดำาเนินโครงการ

3. เพศวถีิ เพศภาวะ อนามยัเจรญิพนัธุ ์และเอชไอว/ีเอดส์ 
Sexuality, Gender, Reproductive Health and HIV/AIDS

4. ประชากร ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ 
Population, Environment and Health

5. การย้ายถ่ิน ความเป็นเมอืง และแรงงาน 
Migration, Urbanization and Labour



20   |   รายงานประจำาปี 2561

โครงการวจิยั
1.	 โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.2553-2583
2.	 โครงการการสร้างครอบครัวอบอุ่นในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อของเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง 

ผ่านการใช้คู่มือ	Thai	Family	Matters	(TFM)	และนวัตกรรม	FFFamily
3.	 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อศึกษา	เรื่อง	สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำารงอยู่

ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย
4.	 โครงการประสานงานนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย
5.	 โครงการศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย
6.	 โครงการการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
7.	 โครงการการศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากรภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำาลัง

เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
8.	 โครงการนโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย	4.0
9.	 โครงการนคราภิวัฒน์:	เมืองน่าอยู่และการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทย
10.	โครงการปจัจยักำาหนดความตอ้งการมบีตุร	และระยะเวลาทีต้่องการรอคอยของสตรสีมรสในประเทศไทย	

ปี	2548-2559
11.	โครงการกลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือนเปราะบาง:	 กรณีศึกษา 

ครัวเรือนข้ามรุ่น	และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
12.	โครงการการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือนซึ่งมีรูปแบบการอยู่อาศัยท่ีหลากหลายในสังคมไทย	 เพื่อประเมิน

ความเข้มแข็งและความต้องการสนับสนุนของครัวเรือน
13.	โครงการการสำารวจเชิงตรวจสอบรว่มกบัภาคเอกชนเพือ่เผยแพรเ่ทคโนโลยจีากญีปุ่น่ในการสง่สรมิสขุภาพ	

ผู้สูงอายุโดยใช้ระบบการดูแลเชิงป้องกันแบบญี่ปุ่น
14.	โครงการจัดทำารายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.2560
15.	โครงการสำารวจติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเอซไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดโดยวิธีสุ่มแบบเครือข่าย	

(RDS)	ระยะที่	1
16.	โครงการแนวโน้มประชากรและความต้องการน้ำาประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
17.	โครงการจา้งประเมนิและจดัอบรมสำาหรบัโครงการเสรมิสรา้ง	กฟผ.	ให้เป็นองคก์ารแห่งความสุขอย่างย่ังยนื
18.	โครงการชุดโครงการบูรณาการข้อมูลกิจกรรมทางกายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
19.	โครงการประเมินผลการดำาเนินงานการพัฒนาปัจจัยเอื้อด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร 

ผูใ้ห้บริการ	เพือ่ปฏรูิปโครงสร้างการผลติภาคอตุสาหกรรมเกษตรระดบัภมูภิาค	ภายใตแ้ผนงานยทุธศาสตร์
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร	งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	ปี	พ.ศ.2561

20.	โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน	ซี-อัลฟ่า
21.	โครงการการปรับวิถีการทำางานของครอบครัวเม่ือมีบุตร:	 การศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสื่อสังคม

ออนไลน์
22.	โครงการการวิจยัเพือ่พฒันาแนวทางการขยายผลตน้แบบการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในโรงเรยีน	“โรงเรยีน

ฉลาดเล่น	(Active	School)”
23.	โครงการการสำารวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย	ปี	พ.ศ.2561
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24.	โครงการจัดทำาเอกสารเพื่อเผยแพร่งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ประจำาปี	2561
25.	โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของเด็ก

และเยาวชนไทยในโรงเรียน
26.	โครงการวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ	 โรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ	(ระยะดำาเนินการ)	ปี	2561
27.	โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และใช้เครื่องมือ	 OneHealth	 Tool	 เพื่อการวิจัยต้นทุน

ประสิทธิผลด้านสุขภาพ
28.	โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
29.	โครงการการจัดทำาเคร่ืองมือในการพัฒนาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่ทันสมัยเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
30.	โครงการการประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ
31.	โครงการการวิจยัเพือ่ตอ่ยอดรปูแบบการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในโรงเรยีน	“โรงเรยีนฉลาดเลน่”
32.	โครงการการศึกษาพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย
33.	โครงการการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย	 ภายหลังการออก

มาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
34.	โครงการ	 Study	 on	 Recruitment	 Practices	 and	 Working	 Conditions	 in	 Thailand’s	 

Agricultural	Sector
35.	โครงการการย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย	และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหา

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
36.	โครงการการประเมินความสำาเร็จของโครงการบ้านม่ันคงบนที่ราชพัสดุ:	 ปัจจัยความสำาเร็จ	

นโยบายและทิศทางในอนาคต
37.	โครงการนโยบายยาเสพตดิและการจบักุมผูห้ญงิทีม่คีวามเก่ียวขอ้งกับยาเสพติดของประเทศไทย
38.	ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ:	การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
39.	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค	 

ประจำาปี	2561
40.	โครงการ	Child	Health	and	Migrant	Parents	in	South-East	Asia	(CHAMPSEA	WAVE	II)
41.	โครงการ	An	External	Assessment	of	the	Strategic	Plans	for	the	Development	of	Health	

Workforce	Education	in	the	21st	Century	(2014-2018)
42.	โครงการ	Consultancy	for	Impact	Assessment	of	Road	Safety	Project
43.	โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบัน

การเรียนรู้เพื่อปวงชน
44.	โครงการการศกึษาเพือ่พฒันาระบบเฝา้ระวงัและป้องกันโรคในฟารม์สกุรจากโรคทีม่คีา้งคาวเปน็

พาหะ	ระยะที่	2
45.	โครงการการวางและจัดทำาผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม
46.	โครงการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้งตน้ศนูยโ์ลจสิตกิสใ์นพืน้ทีอ่ำาเภอแมส่าย	อำาเภอ

เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย



22   |   รายงานประจำาปี 2561

ผลงานตีพิมพ์

2551-2556 2552-2557 2553-2558

5.3
4.4

5.2

4.3

2554-2559

จำานวน Citation/Paper ท่ีอยู่ในฐาน Scopus

2555-2560

5.5

5.1

2556-2561

วารสารระดับชาติ

วารสารระดับนานาชาติ

วารสารระดับชาติ	R2R

4

7

28

จำานวนผลงานตีพมิพ์

สืบค้นจาก	ฐานข้อมูล	SciVal



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   23

วารสารระดับนานาชาติ

ลำาดับ บทความ

1. Winzer,	L.,	Gray, R.S.	(2018).	The	Role	of	Buddhist	Practices	in	 
Happiness	and	Health	in	Thailand:	A	Structural	Equation	Model.	 
Journal of Happiness Studies,	1-15.	doi.org/10.1007/s10902-017-9953-z

2. Ford, K., Jampaklay, A., Chamratrithirong, A.	(2018).	Coming	of	Age	in	a	Conflict	Area:	
Mental	Health,	Education,	Employment,	Migration	and	Family	Formation	in	the	South-
ernmost	Provinces	of	Thailand.	International	Journal	of	Social	Psychiatry	(IJSP),	64(3),	
225-234.	doi.org/10.1177/0020764018756436

3. Liangruenrom, N., Suttikasem, K.,	Craike,	M.,	Bennie,	J.A.,	Biddle,	J.H.,	Pedisic,	Z.	(2018).	
Physical	Activity	and	Sedentary	Behavior	Research	in	Thailand:	A	Systematic	Scoping	
Review.	BMC Public Health,	18(733),	1-24.	doi.org/10.1186/s12889-018-5643-y

4. Holumyong, C., Ford, K.,	Sajjanand,	S.,	Chamratrithirong, A.	(2018).	The	Access	to	 
Antenatal	and	Postpartum	Care	Services	of	Migrant	Workers	in	the	Greater	 
Mekong	Sub-region:	The	Role	of	Acculturative	Stress	and	Social	Support.	 
Journal of Pregnancy,		2018,	1-12.	doi.org/10.1155/2018/9241923			

5. Jampaklay, A., Richter, K., Tangchonlatip, K.,	Nanthamongkolchai,	S.	(2018).	 
The	Impact	of	Parental	Absence	on	Early	Childhood	Development	in	the	Context	of	
Thailand.	Asian and Pacific Migration Journal,	27(2),	209-230.	 
doi.org/10.1177/0117196818767439

6. Takeda, W.,	Melby,	M.K.,	Ishikawa,	Y.	(2018).	Who	Eats	with	Family	and	How	Often?	
Household	Members	and	Work	Styles	Influence	Frequency	of	Family	Meals	in	Urban	
Japan.	Appetite,	125,	160-171.	doi.org/10.1016/j.appet.2018.02.011

7. Pocock,	N.S.,	Tadee, R., Tharawan, K.,	Rongrongmuang,	W.,	Dickson,	B.,	 
Soksreymom	,	S.,	Kiss,	L.,	Zimmerman,	C.	(2018).	“Because	If	We	Talk	about	Health	 
Issues	First,	it	Is	Easier	to	Talk	about	Human	Trafficking”:	Findings	from	a	Mixed	Methods	
Study	on	Health	Needs	and	Service	Provision	among	Migrant	and	Trafficked	Fishermen	
in	the	Mekong.	Globalization and Health,	14(45),	1-19.	doi.org/10.1186/s12992-018-0361-x

8 VÖlker, M., Hunchangsith, P.	(2018).	Drivers	of	Physicians’	Engagement	in	Addressing	
Eco-health	Problems".	Eco Health,	15(63).	doi.org/10.1007/s10393-018-1372-z.

9. Kanchanachitra, C.,	Tangcharoensathien,	V.,	Patcharanarumol,	W.,	Posayanonda,	T.	
(2018).	Multispectral	Governance	for	Health:	Challenges	in	Implementing	a	Total	Ban	
on	Chrysotile	Asbestos	in	Thailand.	BMJ Global Health,	3(4).	 
doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000383

10. Winzer,	L.,	Samutachak, B., Soottipong Gray, R.	(2018).	Religiosity,	Spirituality,	and	 
Happiness	in	Thailand	from	the	Perspective	of	Buddhism.	Journal of Population and 
Social Studies (JPSS),	26(4),	332-343.	doi.org/10.25133/JPSSv26n4.023

วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐาน Scopus และ Web of Science จำานวน  26  เรื่อง



24   |   รายงานประจำาปี 2561

ลำาดับ บทความ

11. Verdery,	A.M.,	Margolis,	R.,	Zhou,	Z.,	Chai,	X.,	Rittirong, J.	(2018).	Kinlessness	around	the	
World.	The Journals of Gerontology: Series B,	1-12.	doi.org/10.1093/geronb/gby	138

12. Saonuam,	P.,	Rasri,	N.,	Pongpradit,	K.,	Widyastari,	D.A.,	Katewongsa, P.	(2018).	Results	
from	Thailand’s	2018	Report	Card	on	Physical	Activity	for	Children	and	Youth.	Journal 
of Physical Activity and Health,	15(S2),	S417-S418.	doi.org/10.1123/jpah.2018-0465

13. Aubert,	S.,	Barnes,	J.D.,	Abdeta,	C.,	Abinader,	P.,	Adeniyi,	A.F.,	Aguilar,F.N.,	 
Andrade,T.,	Enesaca,D.S,	Bhawra,	J.,	Sayavera,	J.,	Cardon,	G.,	Chang,	C.K.,	Nyström,	
C.,	Demetriou	Y,	Draper,	E.,	Edwards,	L.,	Emeljanovas,	A.,	Gába,	A.,	Galaviz,	KI.,	
González,	S.A.,	Herrera,	C.M.,	Huang,	W.Y.,	Ibrahim,	E.,	Jürimäe,	J.,	Kämppi,	K.,	 
Katapally,	T.R.,	Katewongsa, P.,	Katzmarzyk,	PT.,	Khan,	A.,	Korcz,	A.,	Kim,	Y.S.,	 
Lambert,	E.,	Lee,	E.Y.,	Loney,	T.,	López,-T.J.,	Liu,	Y.,	Makaza,	D.,	Manyanga,	T.,	 
Mileva,	B.,	Morrison,	S.A.,	Mota,	J.,	Nyawornota,	V.K.,	Ocansey,	R.,	Reilly,	J.J.,	 
Roman,V.B.,	Silva,	D.S.,	Saonuam.	P,	et	alt.	(2018).	Global	Matrix	3.0	Physical	Activity	
Report	Card	Grades	for	Children	and	Youth:	Results	and	Analysis	From	49	Countries.	
Journal of Physical Activity and Health,	15(S2),	S251-S273.	doi.org/10.1123/jpah.2018-0472

14. González,	S.A.,	Barnes,	J.D.,	Nader,	P.A.,	Susana,	D.,	Tenesaca,	A.,	Brazo-Sayavera,	
J.,	Galaviz,	K.I.,	Cuenca,	M.,	Katewongsa, P.,	Taylor,	J.L.,	Liu,	Y.,	Mileva,	B.,	María,	A.,	
Avilés,	O.,	Augusto,	D.,	Silva,	S.,	Saonuam,	P.	(2018).		Report	Card	Grades	on	the	
Physical	Activity	of	Children	and	Youth	From	10	Countries	with	High	Human	 
Development	Index:	Global	Matrix	3.0.	Journal of Physical Activity and Health,	15(S2),	
S284-S297.	doi.org/10.1123/jpah.2018-0391

15. Jaichuen,	N.,	Vandevijvere,	S.,	Kelly,	B.,	Vongmongkol,	V.,	Phulkerd, S.,	 
Tangcharoensathien,	V.	(2018).	Unhealthy	Food	and	Non-Alcoholic	Beverage	 
Advertising	on	Children’s,	Youth	and	Family	Free-to-Air	and	Digital	Television	 
Programmers	in	Thailand.	BMC Public Health,	18(1),	1-9.	doi:10.1186/s12889-018-	5675-3

16. Jaichuen,	N.,	Phulkerd, S.,	Certthkrikul,	N.,	Sacks,	G.,	Tangcharoensathien,	V.	(2018).	
Corporate	Political	Activity	of	Major	Food	Companies	in	Thailand:	An	Assessment	and	
Policy	Recommendations.	Globalization and Health,	14	(1),	115.	 
doi:	10.1186/s12992-018-0432-z

17. Velasco,	J.C.,	Thianlai, K.	(2018).	Collaborative	Research	and	Education	in	Global	
Health:	Insights	and	Perspectives.	Asia-Pacific Social Science Review (APSSR),	18(3),	 
330-335.

18. Pocock,	N.,	Tadee, R., Tharawan, K.,	Rongrongmuang,	W.,	Dickson,	B.,	Suos,	.,	Kiss,	L.,	
Zimmerman,	C.	(2018).	Findings	from	a	Mixed	Methods	Study	on	Health	Needs	and	 
Service	Provision	among	Migrant	and	Trafficked	Fishermen	in	The	Mekong.	European 
Journal of Public Health,	28(l).	doi.org/10.1093/eurpub/cky047.212



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   25

ลำาดับ บทความ

19. Pocock,	N.	H.,	Tadee, R.,	Rongrongmuang,	W.,	Tharawan, K.,	Adamson,	F.	(2018).	 
Victims	or	Suspects?	Identifying	and	Assisting	Potentially	Trafficked	Fishermen:	A	 
Qualitative	Study	with	Key	Stakeholders	and	First	Responders	in	Thailand.	European 
Journal of Public Health,	28(1).	doi.org/10.1093/	eurpub/cky047.211

20. Jirapramukpitak,	T.,	Pattanaseri, K.,	Chua,	K.C.,	Takizawa,	P.	(2018).		Estimating	Impact	
Based	on	Stages	of	Mental	Illness	on	Employment	and	Earnings	in	Bangkok	 
Metropolitan	Region.	The Journal of Mental Health Policy and Economics,	21(4),	163-
170.	

21. Ingersoll,	D.B.,	Tangchonlatip, K., Punpuing, S.,	Yakas,	L.	(2018).		Relationships	between	
Grandchildren	and	Grandparents	in	Skipped	Generation	Families	in	Thailand.	Journal of 
Intergenerational Relationships,	16(3),	256-274.	doi.org/10.1080/15350770.2018.1477646			

22. Tangcharoensathien,	V.,	Tuangratananon,	T.,	Vathesatogkit,	P.,	Suphanchaimat,	R.,	
Kanchanachitra, C.,	Mikkelsend,	B.	(2018).		Noncommunicable	Diseases:	A	Call	for	 
Papers.	Bulletin of the World Health Organization,	96:147.	doi.org/10.2471/BLT.18.208843

23. Dayton,B.I.,	Punpuing, S., Tangchonlatip,	K.,	Yakas,	L.	(2018).	Migration	and	“Skipped	
Generation”	Households	in	Thailand.	Oxford Scholarship Online,	doi:	10.1093/oso/978019
0265076.003.0003																																																																	

24. Ngurah,	D.,	Putra,	E.,	Astuti,	D.,	Widyastari,	D.A.,	Phuengsamran,D.	(2018).	Prevalence	and	
Determinants	of	Condom	Use	among	Male	Adolescents	in	Indonesia.	International  
Journal of Adolescent Medicine and Health,	11(29).	doi.org/10.1515/ijamh-2018-0141.		

25. Ounvichita,	T.,	Yoddumnern-Attig, B.	(2018).	Community	Dialogs	on	the	Probabilities	of	
Community-based	Mangrove	Institution.	Kasetsart Journal of Social Sciences,	39(3),	 
365-373.	doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.001

26. Chamratrithirong, A.,	DeShong,	W.,	Apipornchaisakul, K.	(2018).		Multiple	Sex	Partners,	
Sexual	Networks,	and	Condom	Use	in	Thailand.	Journal of the Medical Association of 
Thailand,	101(12),	1686-96.	



26   |   รายงานประจำาปี 2561

ลำาดับ บทความ

1. Thaweesit, S.,	Albert,	N.G.,	(2018).	Public	Emotions	and	Female	Nudity	in	Thailand	
(Émotions	Publiques	et	Nudité	Féminine	en	ThaÏland).	DIOGENE,	(No.	254-255),	 
165-183.	doi.org/10.3917/254.0165

2. Kaewanuchit,	C.,	Sawangdee, Y.	(2018).	The	Comparison	of	Causal	Relationships	of	
Job	Stress	between	Thai	Immigrant	Employees	with	and	without	Rearing	Their	Aging	
Parents.	Journal of Health Research,	32(3),		257-266.	doi.org/10.1108/JHR-05-2018-027

วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานอื่นๆ จำานวน  2  เรื่อง

วารสารระดับชาติท่ีอยู่ในฐาน Thai Journal Citation Index (TCI)  จำานวน  7  เรื่อง

ลำาดับ บทความ

1. กัญญา อภิพรชัยสกุล และเฉลิมพล แจ่มจันทร์.	(2561).	ปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการเข้าถึงบริการ
ตรวจเลือกเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.	วารสารโรคเอดส์,	30(1),	
11-23.

2. Sakulsri, T.	(2561).	The	Use	of	Spatial	Data	to	Analyze	Flood	Hazard	Areas	and	Senior	
Households	at	the	Community	Level.	Journal	of	Community	Development	Research	
(Humanities	and	Social	Sciences),	11(2),	1-10.

3. Kaithong,	B.,	&	Sawangdee, Y.	(2561).	Transforming	Roles	and	Functions	of	Women	in	
the	Northeast	Region	Thailand.	Journal	of	Community	Development	Research	 
(Humanities	and	Social	Sciences),	11(2),	27-41.

4. Phuengsamran, D.,	Nittayasoot,	N.,	Thammawijaya,	P.	(2561).		Identifying	Female	Sex	
Worker	Sites	and	Gaps	of	HIV	Prevention	Programs	Using	a	Programmatic	Mapping	
Method	in	9	Provinces	of	Thailand.	OSIR,	(Outbreak,	Surveillance	and	Investigation	
Reports),	11(2),	17-23.

5. ดุสิตา พึ่งสำาราญ, อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค,์	และดลชัย	ฮะวังจู.	(2561).	บริการเมทาโดนในชุมชน
กับผลต่อการลดภาวะอาการอยากยาของผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดที่รับการบำาบัดด้วยเมทาโดนระยะยาว
ในพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย.	วารสารโรคและภัยสุขภาพ	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	จังหวัด
นครสวรรค์,	12(2),	56-67

6. กาญจนา เทียนลาย และวรรณี หุตะแพทย์.	(2561).	คนไกลบ้าน:	การสื่อสารของครอบครัวข้ามรุ่น.	
วารสารพัฒนาสังคม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,	21(1),	56-67.

7. พรรณี	วิรุณานนท์	และโยธิน แสวงดี.	(2561).	การใช้หลักการของทฤษฎีฐานรากในการรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับงานตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้.	วารสารสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ,	20(1),	51-67.



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   27

วารสารระดับชาติ  R2R  จำานวน  4  เรื่อง

ลำาดับ บทความ

1. สมปรารถนา นามขาน.	(2561).	การศึกษาความตระหนักด้านจริยธรรมของนักวิจัย	สาขา
สังคมศาสตร์	และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัย.	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี,	7(1),	1-18.

2. เรวดี สุวรรณนพเก้า.	(2561).	เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำาเนินการที่เป็นเลิศสู่แรงบัลดาลใจใน
การทำางาน:	กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิยาลัยมหิดล.	วารสารประชากร,	5(2),	
1-21.

3. จีรวรรณ หงษ์ทอง และกฤติญา สำาอางค์กิจ.	(2561).		การใช้สื่อออนไลน์ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
จดหมายข่าวฯ	“ประชากรและการพัฒนา”	วารสารที่ประชุมสภาข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,	7(2),	88-96.

4. เรวดี สุวรรณนพเก้า และภคพร พุทธโกษา.	(2561).	ปัจจัยที่เอื้อต่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติ	ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ระหว่างปี	พ.ศ.
2555-2559.		วารสารที่ประชุมสภาข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย,	
7(3),	64-73.



28   |   รายงานประจำาปี 2561

เครอืข่ายความรว่มมือ 

• Asian	Demographic	Research	Institute,	China
• Asian	Institute	of	Technology,	Thailand	
• Australian	National	University,	Australia	
• Chinese	Academy	of	Social	Sciences,	China
• Family	Health	International	(FHI	360)
• Global	Evaluation	and	Monitoring	Network	(GEMNet-Health)
• Hanyang	University,	South	Korea
• Hokkaido	University,	Japan
• INDEPTH	Network
• Indonesian	National	Population	&	Family	Planning	Board	(BKKBN),	Indonesia		
• International	Labour	Organization	(ILO)
• John	Hopkins	University,	USA
• King’s	College	London,	UK	
• MEASURE	Evaluation,	Carolina	Population	Center,	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill,	
USA

• Moscow	State	Institute	of	International	Relations	of	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	(MGIMO	
University),	Russia

• Mount	Saint	Vincent	University,	Canada
• National	Institutes	of	Health,	USA
• Nihon	University,	Japan
• Public	Health	Foundation	of	India,	India	
• Renmin	University	of	China,	China
• Russian	Academy	of	Sciences,	Institute	of	Socio-Political	Research,	Russia
• Save	the	Children
• Shanghai	University,	China
• Shizuoka	University,	Japan
• Social	Work	and	Social	Administration	Department,	University	of	Hong	Kong,	China
• Syracuse	University,	USA
• The	Joint	United	Nations	Programme	on	HIV/AIDS	(UNAIDS)
• Umea	University,	Sweden
• United	Nations	Children's	Fund	(UNICEF)
• United	Nations	Population	Fund	(UNFPA)
• Universitas	Diponegoro	(UNDIP),	Indonesia
• Universitas	Indonesia,	Demographic	Institute,	Indonesia



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   29

• University	of	Bonn,	Germany
• University	of	California,	Berkeley,	USA
• University	of	Michigan,	USA
• University	of	North	Carolina,	USA
• University	of	Oklahoma,	USA
• University	of	Oxford,	UK
• University	of	Portsmouth,	UK	
• University	of	Sussex,	UK
• University	of	Vienna,	Austria
• World	Health	Organization	(WHO)
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สรรสรา้งการศึกษา
เพ่ือการเปล่ียนแปลง 
งานการศึกษา
ทางประชากรศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561-กรกฏาคม 2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวจิยัประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการวิจัย	
วางแผน	 และวิเคราะห์ปัญหาประชากรและสังคมในแง่มุมต่างๆ	 และสามารถ
นำาความรูด้า้นประชากรไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน	หรอืดำาเนนิโครงการตา่งๆ	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจรญิพันธ์ุ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์และ
อนามัยเจริญพันธุ์	มีความรู้ความสามารถในการวิจัยประเมินผล	และวิเคราะห์
โครงการและกจิกรรมต่างๆ	ดา้นประชากรและอนามัยเจรญิพนัธุ	์รวมทัง้โครงการ
วางแผนครอบครัวในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาประชากรศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาติ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้	 ความสามารถระดับสูง	 เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ด้านประชากรศาสตร์	 ทำาการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่	
และพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยให้มีคุณภาพ	 เพื่อนำาผลการศึกษาไปกำาหนดนโยบาย
และวางแผน

*	จำานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน	จำาแนกตามภูมิภาคและประเทศ	(ระหว่างเดือนสิงหาคม	2560-กรกฎาคม	2561)	รายละเอียดหน้า	58

4 4

11

5

5

1

จำานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจำานวนนักศึกษาท่ีรบัเข้า
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แหล่งทุนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	ได้รับทุนดังนี้
ทุนภายในประเทศจาก	6	องค์กร	จำานวน	10	ทุน	ได้แก่

1)	โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(คปก.)	จำานวน	1	ทุน
2)	ทุนโครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย)	สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	จำานวน	1	ทุน
3)	ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จำานวน	1	ทุน
4)	ทุน	Mahidol	Postgraduate	จำานวน	7	ทุน

ทุนต่างประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	4	ทุน	ได้แก่
1)	Mahidol	-	Norway	Capacity	Building	Initiative	for	ASEAN	(CBIA),	Norway	จำานวน	1	ทุน
2)	Capacity	Building	for	Institutions	in	Myanmar	(CBIM),	Norway	จำานวน	1	ทุน
3)	Badan	kependudukan	dan	Keluarga	berencana	Nasional	(BKKBN)	จำานวน	2	ทุน

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	 
(หลักสูตรนานาชาติ)	ได้รับทุนดังนี้
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	2	ทุน	

1)	ทุนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จำานวน	1	ทุน	
2)	ทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา	ด้านการศึกษา	ประจำาปีการ
ศึกษา	2560	จำานวน	1	ทุน	

ทุนการศึกษาต่างประเทศจาก	3	องค์กร	จำานวน	9	ทุน	
1)	Mahidol	-	Norway	Capacity	Building	Initiative	for	ASEAN	(CBIA),	Norway	จำานวน	4	ทุน	
2)	United	Nations	Population	Fund	(UNFPA),	Myanmar	จำานวน	4	ทุน
3)	Katholischer	Akademischer	Ausländer-Dienst	(KAAD),	Germany	จำานวน	1	ทุน

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	(หลักสูตรไทย)	ได้รับทุนดังนี้
ทุนภายในประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	8	ทุน

1)	ทุนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จำานวน	3	ทุน
2)	ทุนเฉลิมพระเกียรติ	60	ปี	ครองราชย์สมบัติ	5	ทุน
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561
	 สถาบันฯ	มีแผนการจัดโครงการ	หรือกิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้	เพื่อพัฒนานักศึกษานอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนในหลักสูตรหลายโครงการหรือหลายกิจกรรม	ดังนี้	

1)	 ทุกหลักสูตรกำาหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิา	Research	Ethics	ซึง่จดัโดยบณัฑติวทิยาลยั	หรอืเขา้รบั 
การอบรมจริยธรรมการวิจัยฯ	และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ	

2)	จดักจิกรรมศกึษาดูงานเสริมความรู้ตามความสนใจและในชัว่โมงเรียนของนกัศกึษา	พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผล 
การศึกษาดูงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงการศึกษาดูงานในปีต่อไป	

3)	 จัดให้มี	 Love	 U	 Club	 เดือนละ	 1	 ครั้ง	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและ 
ต่างชาติเพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันฯ	มีโอกาสสันทนาการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมเรื่องต่างๆ	
ท่ีสนใจเพ่ือสรา้งศกัยภาพและบคุลกิภาพสำาหรบันกัศกึษาและเพือ่แบง่ปนัความสามารถเฉพาะทางใหเ้พือ่นๆ	
และคณาจารย์	

4)	 ทุกหลักสูตรสนบัสนนุใหน้กัศกึษานำาเสนอผลงานทางวชิาการในการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการเขียนบทความ	ทางวิชาการ	

5)	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัยจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในทุกขั้นตอนในวิชาการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคสนามจริง	

6)	 เปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในการปฏบิตังิานวจัิยในตำาแหนง่นกัวจิยัผูช้ว่ย	รว่มกบัคณาจารย	์เพือ่ให้
นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการทำาวิจัยเพื่อใช้ในการเขียนบทความ	และทำาวิทยานิพนธ์	

7)	จัดให้มีโครงการบำาเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์	4	หลักสูตร	ประจำาปีการศึกษา	2560	 เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสบำาเพ็ญประโยชน์	 มีกิจกรรมร่วมกัน	 และได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์	
ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

8)	การจัดอบรมการใช้โปรแกรม	 GIS	 การเรียนโดยใช้โปรแกรม	 SPSS	 และ	 STATA	 เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็น 
เครื่องมือประกอบการเขียนบทความ	และทำาวิทยานิพนธ์	

9)	สนบัสนนุใหน้กัศกึษาเสนอผลงานวิจยั	เตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบโครงรา่งวทิยานพินธแ์ละสอบวทิยานพินธ ์
ในเสวนาใต้ชายคาประชากรทุกวันพุธ	เวลา	12.30	–	13.30	น.	เพื่อสร้างศักยภาพของนักศึกษาในการเสนอ 
ผลงานวิจัย	และนำาข้อเสนอแนะจากการเสวนาไปปรับปรุงโครงร่างและวิทยานิพนธ์	

10)	สนับสนุนให้มีพิธีไหว้ครูเป็นประจำาทุกปีเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์และศิษย์	
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม		

11)	สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการสืบค้นข้อมูลทาง	 Electronic	 ของห้องสมุดเพื่อเรียนรู้	 วิธีการใช้
ห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล	เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน	การทำารายงานและ 
การทำาวิทยานิพนธ์	
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งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	ครั้งที่	17	ประจำาปี	2561
ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

การศึกษานอกสถานที่ด้านการย้ายถิ่น-ผู้สูงอายุ	
ณ	จังหวัดเพชรบุรี-ระนอง	
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	
(หลักสูตรนานาชาติ)						

การฝึกปฏิบัติการวิจัยภาคสนามในรายวิชาการวิจัยเชิงปริมาณ	
และวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ	ณ	จังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา	“ERAMUS	Programme”	
ณ	Department	of	Geography,	University	of	Bonn	ประเทศเยอรมนี	

วนัท่ี 22-23 กมุภาพันธ์ 2561

วนัท่ี 14-18 มีนาคม 2561 

วนัท่ี 19-25 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2561 
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในการบรกิารวชิาการ
การบรกิารวชิาการ “อบรม-ประชมุ-ศึกษาดงูาน”

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

เอเชยี (อื่นๆ)

ยุโรปอเมรกิา

โอเชยีเนีย

แอฟรกิา

อบรม	 359	คน
ประชุม	 1,380	คน
ศึกษาดูงาน	92	คน

ประชุม	 71	คน

อบรม	 11	คน
ประชุม	 432	คน
ศึกษาดูงาน	4	คน

อบรม	 13	คน
ประชุม	 79	คน
ศึกษาดูงาน	7	คน

ประชุม	 210	คน
ศึกษาดูงาน	20	คน

อบรม	 1	คน
ประชุม	 199	คน

จำานวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมบรกิารวชิาการ ประจำาปี 2561 ท้ังส้ิน 2,878 คน
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การนำาเสนอผลงานระดับนานาชาติ

*	ดูรายละเอียกเพิ่มเติม	หน้า	70-75

การนำาเสนอแบบปากเปลา่ 
(Oral Presentation)

การนำาเสนอแบบโปสเตอร ์
(Poster Presentation)

6

54

15
4

อาจารย์พเิศษ วทิยากร กรรมการ ท่ีปรกึษา

ข้อมูลการได้รบัเชญิของบุคลากร 

จำานวนครัง้
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เสวนาวชิาการ “ใต้ชายคาประชากร”

สถาบันฯ	ได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และอภิปรายผลงานวิจัยและประเด็นวิจัยต่างๆ	ทุกวันพุธ	เวลา	12.30-13.30	น.	
โดยเปิดโอกาสใหบ้คุลากรท้ังในและนอกสถาบนัฯ	เปน็ผูน้ำาเสนอและผูร้ว่มรบัฟงั	จำานวนการนำาเสนอในเสวนาวชิาการ	
“ใต้ชายคา”	รวม	44	เรื่อง	แบ่งเป็นกลุ่มวิจัยได้ดังนี้

สังคมไทยกับการเปลีย่นแปลง
ประชากรและครอบครวั

ภาวะสูงวยัของประชากร

เพศวถีิ เพศภาวะ 
อนามยัเจรญิพนัธุ ์
และเอชไอว/ีเอดส์

ประชากร 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพ

การย้ายถ่ิน 
ความเป็นเมอืง 
และแรงงาน

การติดตามและประเมนิผล 
และระเบียบวธิวีจิยั

6

22

13

10

5

“หอ้งสมุด” เฉพาะทางด้านประชากรศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
จำานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีทั้งหมด	(ณ	31	ธันวาคม	2561)

หนังสือ/ตำาราวชิาการ 13,013 เลม่

วทิยานิพนธ์ 1,196 เลม่

รายงานการวจิยั 91 เลม่

วารสารฉบับปัจจบุัน 1,186 เลม่

วารสารเย็บเลม่ 176 เลม่

หนังสือพมิพ์ 1,242 ฉบับ

หมายเหตุ*	หนังสือพิมพ์จัดซื้อด้วยเงินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	/	ห้องสมุดจัดเก็บฉบับ	6	เดือนย้อนหลัง-ปัจจุบัน

*	ดูรายละเอียกเพิ่มเติม	หน้าที่	76-77
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ศูนย์อา้งองิข้อมูล
ทางประชากรและสังคม 

ศูนย์ศตวรรษกิชน (Thai Centenarians Center) 
www.thaicentenarian.mahidol.ac.th

มวีตัถปุระสงคเ์ปน็แหลง่ขอ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัผูส้งูอายุและศตวรรษกิชนหรอืประชากรทีมี่อาย	ุ100	ปขีึน้ไป	 
(Centenarian–คนร้อยปีหรือศตวรรษิกชน)	 ในประเทศไทย	 เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของ 
คนอาย	ุ100	ปี	สอดคลอ้งกบักจิกรรมของมหาวทิยาลยัมหดิลทีน่ำาเสนอขอ้มลูผา่นบทความ	สถติติวัเลข	 
คำาศัพท์	ข่าวสารความรู้วิทยานิพนธ์	งานวิจัย	บทความ	และกระดานข่าว	

ศูนย์ศึกษาการย้ายถ่ินมหดิล (Mahidol Migration Center) 
www.migrationcenter.mahidol.ac.th

จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการย้ายถ่ินเป็นศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ	 และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันฯ	 ผ่านกิจกรรมการวิจัย
แบบสหวิทยาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทยและ
ในภูมิภาคผ่านทางงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์และจดหมายข่าว

มเิตอรป์ระเทศไทย (Thailandometers) 
www.thailandometers.mahidol.ac.th

สถาบันฯ	 ได้พัฒนา	 “มิเตอร์ประเทศไทย”	 เป็นเครื่องมือนำาเสนอสถิติข้อมูลด้านประชากร	 สุขภาพ
อนามัย	เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	‘ตามเวลาจริง’	เพื่อให้สาธารณชนเห็นความสำาคัญของข้อมูล
ด้านประชากร	และสามารถนำาข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้	สถิติข้อมูลที่นำาเสนอในมิเตอร์ประเทศไทยได้จาก
การคาดประมาณของ	“คณะทำางานฉายภาพประชากร”	ของสถาบันฯ	ซึ่งใช้ข้อมูลจากการจดทะเบียน	
และการสำารวจจากแหล่งตา่งๆ	คำานวณอตัรา	และตวัชีว้ดัตา่งๆ	เพือ่นำาเสนอใหเ้หน็ภาพการเปลีย่นแปลง
ของตัวชี้วัดเหล่านั้นตามเวลาที่เปลี่ยนไป

ศูนย์วจิยัความสุขคนทำางานแหง่ประเทศไทย 
(Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS) 
www.happinometer.com

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย	 เป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินงานของโครงการ	 
“การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย”	 ได้รับการสนับสนุนจากสำานักสุขภาวะ
องค์กร	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษาวิจัย	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 บริการด้านองค์ความรู้	 และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ที่สำาคัญ	 อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำางาน	 
องค์ความรู้ด้านการวิจัยสุขภาวะองค์กร	 และการบริหารจัดการองค์กรแห่งความสุข	 รวมถึงการให้ 
คำาปรกึษาเรือ่งความสขุคนทำางานทัง้เชงิวิชาการและเชงิธรุกจิ	เพือ่การพฒันาสรา้งเสรมิสขุภาวะองคก์ร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



38   |   รายงานประจำาปี 2561

ศัพทานุกรมการวจิยัทางประชากรและสังคม 
www.popterms.mahidol.ac.th

มีวตัถปุระสงค์เพือ่รวบรวมศพัทวิ์ชาการดา้นการวิจัยทางประชากรศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์โดยถอดความ
หมายจากภาษาองักฤษใหเ้ปน็ภาษาไทย	ซึง่เป็นเครือ่งมือสำาคญัสำาหรบัสือ่ความคดิและขอ้มลูความรูต่้างๆ

การสร้างศัพท์ให้เป็นภาษาไทยจะช่วยเป็นส่ือกลางระหว่างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างสาขากัน	 และ
ระหว่างนักวิจัยกับคนทั่วไป	 การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านทางโครงการศัพทานุกรมฯ	 น้ีถือเป็นภารกิจ
สำาคัญของสถาบันฯ	 โดยมีการนิยามศัพท์ฯ	ปรับปรุงแก้ไขศัพท์บัญญัติ	 และคำาอธิบายศัพท์ที่ได้รวบรวม
ไว้แล้วให้สมบูรณ์ขึ้น	มีการจัดแบ่งศัพท์ที่จะนิยามออกเป็น	3	หมวดใหญ่	คือ	(1)	การวิจัย	(2)	ประชากร	
และ	(3)	สังคม

การวิจัย	เป็นศัพท์ทางด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์	ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	ระเบียบวิธีวิจัย	การเก็บ
รวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	วิเคราะห์	และเสนอผล	รวมทั้งศัพท์สถิติต่างๆ	ที่ใช้ในการวิจัย

ประชากร	เป็นศัพท์ทางด้านประชากรศาสตร์	ประชากรวิทยา	และการศึกษาเรื่องประชากรทั่วๆ	ไป

สังคม	เป็นศัพท์ทางสังคม	สุขภาพ	การวางแผนครอบครัว	อนามัยเจริญพันธุ์	รวมทั้งเรื่องนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสังคมที่สถาบันฯ	ให้ความสนใจและดำาเนินการอยู่

นอกจากนั้น	 ยังมีศัพท์ที่อาจเรียกว่าอยู่ใน	 “หมวดอื่นๆ” คือไม่สามารถจัดเข้าหมวดใดในทั้งสามหมวด 
ดังกล่าวอยู่อีกจำานวนหนึ่ง	เช่น	ชื่อหน่วยงาน	หรือองค์การต่างๆ

ดีโมพเีดีย พจนานุกรมประชากรศาสตร ์ 
th-ii.demopaedia.org/wiki

คณะกรรมธิการประชากรแห่งสหประชาชาติ	 เสนอให้จัดทำาพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา	 
โดยมีสหพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เรื่องประชากร	 (International	 Union	 for	
the	 Scientific	 Study	 of	 Population:	 IUSSP)	 รับหน้าที่ดำาเนินการตั้งแต่ปี	 2498	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมคำาศัพท์ทางประชากรศาสตร์	 ในช่วงเริ่มต้นมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 และสเปน	 
ต่อมามีการปรับปรุงและแปลภาษาอื่นๆ	เพิ่มเติมอีก	

ในปี	 2552	 มีโครงการปรับปรุงพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาข้ึน	 โดยการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตท่ี
เรียกว่า	 “ดีโมพีเดีย”	 ซึ่งพัฒนาการนำาเสนอด้วยวิธีการของวิกิ	 (Wiki-based)	 และมีแผนที่จะเพิ่มภาษา
ของประเทศในทวีปเอเชียอีก	6	ภาษา	คือ	ภาษาเกาหลี	อินโดนีเซีย	มาเลย์	เนปาล	ไทย	และเวียดนาม	
ปัจจุบันมีทั้งหมด	14	ภาษา	โดยผู้ใช้พจนานุกรมสามารถค้นหาศัพท์ประชากรศาสตร์คำาหนึ่ง	แล้วโยงไป
สูศ่พัทค์ำาอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกนั	หรอืเปลีย่นไปดศูพัทค์ำานัน้ในอกีภาษาหนึง่หรอือกีฉบบัพมิพห์นึง่	เนือ่งจาก
พจนานุกรมท่ีพิมพ์แต่ละฉบับประกอบด้วยบทต่างๆ	 ตามประเด็นเรื่อง	 พจนานุกรมประชากรศาสตร์ 
พหุภาษา	ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ	ฉบับภาษาไทยเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2556
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คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั สถาบันวจิยัประชากรและสังคม

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ก่อตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตั้งแต่ปี	2528	โดย
สถาบันฯ	 มีความเชื่อว่างานวิจัยที่มีคุณภาพ	 นอกจากความถูกต้องและเชื่อถือได้ในทางวิชาการแล้ว	
ยังจะต้องมีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมในทุกขั้นตอนของการวิจัยด้วย	

	 ในระยะ	30	ปแีรก	คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย	สถาบนัวิจัยประชากรและสงัคม		(คจ.	วปส.) 
ได้พิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยให้เฉพาะกับโครงการของนักวิจัยของสถาบันฯ	 และ 
นักวิจัยอื่นๆ	 ที่ทำางานร่วมกับสถาบันฯ	 เท่าน้ัน	 แต่นับต้ังแต่วันท่ี	 9	 ธันวาคม	 2557	 เป็นต้นมา	 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และได้เปิดรับพิจารณาประเด็นจริยธรรมการวิจัยให้กับโครงการของนักวิจัยจาก
คณะ/สถาบันฯ	อื่นๆ	ในมหาวิทยาลัยมหิดล	

	 ตลอดเวลา	 33	 ปีที่ผ่านมา	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันฯ	 ได้ทำาหน้าท่ี 
สง่เสรมิคณุภาพงานวจิยั	โดยเฉพาะการวจิยัทางด้านสงัคมศาสตร	์ดว้ยการรบัพจิารณาประเดน็จรยิธรรม
ของโครงการตา่งๆ	และทำาหนา้ทีเ่ผยแพรข่า่วสาร	เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัจรยิธรรมการวจิยัใหก้บันกัวจิยั
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ	 	 ที่สำาคัญคือคณะกรรมการจริยธรรมฯ	 มุ่งมั่นท่ีจะแสดงบทบาทท่ี	 
“ส่งเสริม”	ให้มีการทำาวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ	โดยไม่ทำาตัวเป็น	“อุปสรรค”	ต่อกระบวนการ
ทำาวิจัย	
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โครงการท่ีเสนอขอจรยิธรรมการวจิยั

มโีครงการท่ีเสนอขอจรยิธรรมการวจิยั ในปี 2561 
จำานวน 

โครงการ

นักวจิยั
อื่นๆ

โครงการ
โครงการ

นักศึกษา

อาจารย์

โครงการ

โครงการ

จำานวนโครงการท่ีเสนอขอจรยิธรรมการวจิยั 
ต้ังแต่ปี 2555 - 2560 

2555 2556 2557 2558 2559

166157

435349

354
304

25612560
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การประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั

	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	(คจ.	วปส.)	
กำาหนดให้มกีารพจิารณาโครงการวิจยัเพือ่ขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยั	โดยมกีารพจิารณาทกุวนัพฤหสับดขีอง
สัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำาทุกเดือน		

การเป็นวทิยากร

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิรินันท์	 กิติสุขสถิต	 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเร่ือง	
“จริยธรรมการวิจัยในคน	สำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	3	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้อง
ประชุมข้าวหอมมะลิ	อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์	 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้และผู้สนใจท่ัวไป	 และเพ่ือให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

กิจกรรมของ IPSR-IRB ปี 2561

การเยี่ยมสำารวจภายใน

	 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล	มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำาส่วนงานขึ้น
หลายคณะ	ตามความจำาเปน็ในการกำากบัดแูลโครงการวจิยัในคนทีด่ำาเนนิการภายในสว่นงาน	คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ	แต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด	เช่น	ระยะเวลาในการดำาเนินงาน	จำานวนและ
ประเภทของโครงการวจิยัทีก่ำากบัดแูล	จงึไดม้กีารประยกุต์แนวทางการดำาเนนิงานใหเ้ขา้กับวฒันธรรมองคก์ร	
ทรพัยากรทีม่	ีและปจัจยัตา่งๆ	ดังกลา่วแลว้	สง่ผลให้คณะกรรมการจรยิธรรมฯ	ของแต่ละสว่นงานมีเอกลกัษณ์
ที่แตกต่างกัน	แม้จะมีหลักเกณฑ์ในการดำาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลเช่นเดียวกัน

	 เพ่ือให้การดำาเนินการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการอำานวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน	จึงเห็นควรให้มีกิจกรรมการเยี่ยมสำารวจภายในอย่างสม่ำาเสมอทุกคณะกรรมการฯ	
โดยในปี	2561	ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	ได้เข้าร่วมโครงการ
เยี่ยมสำารวจภายใน	3	แห่ง	ดังนี้
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20 – 21 มถินุายน 2561 

อาจารย	์ดร.สรินิทรย์า	พลูเกิด	และอาจารย์	ดร.ธรีนงค	์สกุลศร	ีเขา้รว่มโครงการ
เยี่ยมสำารวจภายในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	สำานักคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		

17 – 18 กรกฎาคม 2561 

อาจารย	์ดร.สรินิทรย์า	พลูเกิด	และนางสาวดวงวไิล	ไทยแท	้เขา้รว่มโครงการ
เย่ียมสำารวจภายในคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ณ	 สำานักงานวิจัยวิชาการและ
นวัตกรรม	อาคารวจิยัและสวสัดกิาร	คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล		

4 – 5 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เฉลิมพล	 แจ่มจันทร์	 และนางสาวดวงวิไล	 ไทยแท้	 
เข้าร่วมโครงการเย่ียมสำารวจภายในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	
สาขาสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	ณ	สำานกังานคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในคน	 สาขาสังคมศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล
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R2R (Routine to Research)

24 สิงหาคม 2561
สถาบันฯ	นำาโดย	ผศ.ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร	และคณะกรรมการ	R2R	จัดการประชุมโครงการ	
R2R	Forum	ครั้งที่	 1	 เรื่อง	 “ทบทวน	R2R	 เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลงาน”	 ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.รศรินทร์	เกรย์	ผู้อำานวยการสถาบันฯ	เป็นประธานใน 
พิธีเปิดบอร์ด	“R2R	Monitoring	Chart”	ณ	ห้อง	R2R	Head	Quarter	พร้อมร่วมรับฟังการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้	 และประสบการณ์การสร้าง	 ผลงานวิชาการจาก	 1)	 นางสมปรารถนา	 
นามขาน	2)	นางกุลวีณ์	ศิริรัตน์มงคล	และ	3)	นางสาวกมลชนก	ขำาสุวรรณ	ณ	ห้องราชาวดี		
สถาบันฯ

14 พฤศจกิายน 2561
พิธีมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร	 
ณ	หอ้งประชมุประชาสงัคมอดุมพฒัน	์สถาบนัฯ	โดยในป	ี
2561	มีผลงานส่งเข้าประกวด	ทั้งสิ้น	7	ผลงานด้วยกัน

27 พฤศจกิายน 2561
บุคลากรสายสนับสนุน	 ของสถาบันฯ	 ได้เข้าร่วมนำาเสนอ 
ผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ	2018	:	คุณค่าคน	คุณค่างาน	 
(Mahidol	Quality	Fair	2018)	ณ	มหิดลสิทธาคาร	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา	

R2R	(Routine	to	Research)	คือ	การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย	ผลลัพธ์ของ	R2R	ไม่ได้หวังเพียงได้ผล
งานวิจัยเท่านั้น	แต่มีเป้าหมายเพื่อนำาผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานประจำานั้นๆ
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หนังสือและ
รายงานการวจิยั

สุขภาพคนไทย	2561
Thai	Health	2018:	Buddhism	and	
Health	Promotion
ผู้แต่ง:	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ประชากรและสังคม	2561	:	 
ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย	 
ความฝันหรือความจริง
บรรณาธิการ:		 อารี	จำาปากลาย,	 
	 	 กาญจนา	ตั้งชลทิพย์,	
	 	 สุภาณี	ปลื้มเจริญ

ป่วยไข้ในเรือนจำา:	ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
ผู้แต่ง:	กุลภา	วจนสาระ

สาธารณสุขมูลฐาน:	พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง
ผู้แต่ง:		 กฤตยา	อาชวนิจกุล,	 
	 กุลภา	วจนสาระ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.2560
ผู้แต่ง:		 ปราโมทย์	ประสาทกุล,	ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์,	 
	 จงจิต	ฤทธิรงค์,	ศุทธิดา	ชวนวัน,	มนสิการ	กาญจนะจิตรา,	 
	 สุภรต์	จรัสสิทธิ์,	กาญจนา	เทียนลาย,	 
	 ศิริวรรณ	อรุณทิพย์ไพฑูรย์,	จีรวรรณ	มาท้วม,	 
	 กรรณิการ์		เสนา
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การพึ่งพาอาศัยกันของครัวเรือนชนบท
ผู้แต่ง:	 ปิยวัฒน์	เกตุวงศา

กลไกระบบสุขภาพโลกของไทย
ผู้แต่ง:		 เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	กัญญาพัชร	สุทธิเกษม

โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว	พ.ศ.2560-2564
ผู้แต่ง:		 พจนา	หันจางสิทธิ์,	ศิรินันทร์	กิตติสุขสถิต,	
	 จรัมพร	โห้ลำายอง,	กมลชนก	ขำาสุวรรณ,	
	 ดลชัย	ฮะวังจู,	คมสัน	จันทร์อุ่น

การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ผู้แต่ง:	 ภูเบศร์	สมุทรจักร,	มนสิการ	กาญจนะจิตรา,	
	 ศุทธิดา	ชวนวัน,	ปิยวัฒน์	เกตุวงศา,	
	 ธีรนงค์	สกุลศรี
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จำานวนข่าว และบทความท่ีเผยแพรผ่่านส่ือชอ่งทางต่างๆ

6
วทิยุ

12

โทรทัศน์

84

ส่ือส่ิงพมิพ์

9

มหดิลสาร

396

Facebook

66

จดหมายข่าว

17

นิทรรศการ

เวบ็ไซต์ 2559 2560 2561

เว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

www.ipsr.mahidol.ac.th
318,933 317,136 336,958

ศูนย์ศตวรรษิกชน

www.thaicentenarian.mahidol.ac.th
60,022 62,580 51,893

มิเตอร์ประเทศไทย    

www.thailandometers.mahidol.ac.th
37,659 31,317 48,017

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล

www.migrationcenter.mahidol.ac.th
4,383 5,425 6,173

ศัพทานุกรมทางประชากรและสังคม

www.popterms.mahidol.ac.th
42,868 30,995 26,540

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th
210,324 225,853 163,439

จำานวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ ปี  2558 - 2560
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กิจกรรม
ทำานุบำารงุศิลปวฒันธรรม

กิจกรรมเพื่อชมุชน

Work-Life Balance



48   |   รายงานประจำาปี 2561

26	มกราคม	2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 เป็นเจ้าภาพในงานทำาบุญเดือนเกิดสำาหรับ 
ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม	 จัดโดย	 วิทยาลัยศาสนศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
โดยมี	 นางสาวเสาวภาค	 สุขสินชัย	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	 เป็นประธาน	 
พร้อมด้วย	นางสาวพลอยชมพู	สุคัสถิตย์	เลขานุการสถาบันฯ	และบุคลากร	
เข้าร่วมตักบาตร	ถวายปัจจัย	และฟังบรรยายธรรม	

2	มีนาคม	2561
รศ.ดร.รศรินทร์	 เกรย์	 ผู้อำานวยการสถาบันฯ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	และ
บคุลากร	เข้ารว่มพธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะพระบรมรปูสมเดจ็พระบรม
ราชชนก	เนื่องในงาน	"49	ปีวันพระราชทานนาม	130	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล"	

10	เมษายน	2561
คณะผู้บริหาร	 พร้อมด้วยคณาจารย์	 นักวิจัย	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาของ
สถาบนัฯ	รว่มกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์	ประจำาปี	2561	"สงกรานต์	วิถีไทย	 
ตามสไตล์	 ออเจ้า"	 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 โดยร่วมกันสรง
น้ำาพระพุทธรูป	 รดน้ำาขอพรผู้ใหญ่	 และมอบรางวัลแก่นักกีฬา	 พร้อมนี้	 ทีม 
นักสร้างสุของค์กรได้จัดกิจกรรม	 "เนรมิต	 ตลาด	 IPSR	 ย้อนเวลาสู่อโยธยา	 
ตามหาบุพเพสนันิวาส"	โดยจดัซุม้สาธติการทำาอาหารคาว	หวาน	และสอนการ
ทำาดอกไม้จากใบเตยให้แก่บุคลากร	เพื่อเพิ่มสีสันและความรื่นเริงภายในงาน	

23	กรกฎาคม	2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร	 (ข้าวสารอาหาร
แห้ง	 พระภิกษุสงฆ์และสามเณร	 จำานวน	 67	 รูป)	 และพิธีถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 ถวายพระพรชัยมงคล	 และถวายสัตย์ปฏิญาณ	 
เพื่อเป็นพนักงานท่ีดี	 พลังของแผ่นดิน	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 66	 พรรษา	 28	 กรกฎาคม	 2561	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	

ทำานุบำารงุ
ศิลปวฒันธรรม
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10	ตุลาคม	2561
ผศ.ดร.อุมาภรณ์	 ภัทรวาณิชย์	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและสิ่ง
แวดล้อม	 และบุคลากร	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร	 พิธีบำาเพ็ญกุศลถวาย
เป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	

14	พฤศจิกายน	2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จัดงานครบรอบ	47	ปี	เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา	 โดยจัดพิธีทำาบุญตักบาตร	 และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน	
จำานวน	7	โรงเรยีน	ในเขตอำาเภอพทุธมณฑล	รวมทัง้มอบทนุการศกึษาใหแ้ก่
บตุร-ธดิาของบคุลากร	และมอบรางวลัผลงานรเิริม่สรา้งสรรคใ์หแ้ก่บคุลากร	

4	ธันวาคม	2561
รศ.	ดร.รศรนิทร	์เกรย	์ผูอ้ำานวยการฯ	พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและบคุลากร	 
ร่วมกจิกรรมเนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อ
แห่งชาติ	 ประจำาปี	 2561	 โดยจัดพิธีวางพานพุ่ม	 พิธีเคารพธงชาติ	 และ 
ร้องเพลงชาติ	
 

25	ธันวาคม	2561
สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม	จัดกิจกรรมสง่ท้ายปีเก่า-ต้อนรบัปีใหม่	"IPSR	
New	Year	Party	2019"	โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรม	IPSR	Sport	Day	จัดโดย	
ทีมนักสร้างสุข	 และช่วงเย็นจัดงานเล้ียงสังสรรค์ในรูปแบบ	 Food	 Truck	
กิจกรรมเล่นเกมส์	และจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ	
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17	พฤษภาคม	2561
ผศ.ดร.อุมาภรณ์	ภัทรวาณิชย์	รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม	
พร้อมคณะ	ร่วมมอบปฏิทนิเก่าใหแ้กศู่นยเ์ทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่คนตาบอด	
จ.นนทบุรี	เพื่อช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง	
ความหนา	 150	 แกรม	 ขนาด	 12.75x11	 นิ้ว	 เพื่อนำาไปผลิตหนังสือเรียน 
ทุกประเภทให้แก่ผู้พิการทางสายตา

24	พฤษภาคม	2561
นางสาวพลอยชมพู	 สุคัสถิตย์	 เลขานุการสถาบันฯ	 ต้อนรับ	 คุณวรรณี	
ตันตระเศรษฐี	 ผู้จัดการโครงการวาโก้บราเดย์	 ในโอกาสมารับมอบเสื้อชั้น
ในเสื่อมสภาพและใหม่	 โครงการ	 “วาโก้	 บราเดย์	 บรามีค่า...สร้างอาชีพ	
รักสิ่งแวดล้อม”	 ภายใต้แนวคิด	 Zero	Waste	 (ขยะ	 เท่ากับ	 ศูนย์)	 และ	
Social	Enterprise	(สร้างอาชีพ	สร้างรายได้)	โดย	บมจ.	ไทยวาโก้	ร่วมกับ
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรฯี	พรอ้มดว้ยกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ณ	ชัน้	1	อาคารประชาสงัคม
อุดมพัฒน์	สถาบันฯ
 
19	ตุลาคม	2561
นักศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 จัดกิจกรรมรับน้องภาย
ใต้	 "โครงการบำาเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์	 4	 หลักสูตร	 ประจำาการ
ศึกษา	 2561"	 มีกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศาลาดิน	 
คลองมหาสวัสดิ์	 จ.นครปฐม	 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา	 
4	หลักสูตร	และอาจารย์	ณ	ลานประชากร	และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา	
โดยมี	 รศ.ดร.รศรินทร์	 เกรย์	 ผู้อำานวยการฯ	 กล่าวให้โอวาท	 พร้อมด้วย	
อาจารย์	 และรุ่นพี่	 กล่าวแนะนำาแนวทางการเรียน	 การทำางาน	 และร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ	
 

29	พฤศจิกายน	2561
รศ.ดร.รศรนิทร	์เกรย	์ผูอ้ำานวยการฯ	พรอ้มดว้ยคณะผู้บรหิาร	และบคุลากร	
มอบทุนการศึกษาและวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน	 และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่
โรงเรยีน	เนือ่งในวาระครบรอบ	47	ปขีองสถาบนัฯ	ณ	โรงเรยีนในเขตอำาเภอ 
พทุธมณฑล	จำานวน	7	โรงเรยีน	ไดแ้ก	่1)	โรงเรยีนวดัสวุรรณาราม	2)	โรงเรยีนวดั 
สาลวนั	3)	โรงเรยีนบา้นคลองมหาสวัสดิ	์4)	โรงเรยีนบา้นคลองโยง	5)	โรงเรยีน 
บุณยศรีสวัสด์ิ	 6)	 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์	 และ	 7)	 โรงเรียนวัด
มะเกลือ

กิจกรรม
เพ่ือชมุชน
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2	มีนาคม	2561	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 เข้าร่วมพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหิดล	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	
“มหิดลเกมส์”	ภายใต้หัวข้อ	“มหิดล	4.0”	ณ	
สนามกีฬา	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

Work-Life
 Balance

8-9	มีนาคม	2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร	ครั้งที่	37	ประจำาปี	
2561	หัวข้อ	"IPSR's	Annual	Seminar-Battery	Recharge"	มีกิจกรรมระดม
ความคดิเหน็เก่ียวกับแนวทางการฟืน้ฟศูนูยป์ฏบิติัการกาญจนบรุ	ีในหวัขอ้	“วาด
ฝันอันยั่งยืน”	ภายใต้กิจกรรม	“คิดถึงนะ!!	ศูนย์กาญจนบุรี”	และกิจกรรมงาน
เลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำาคืน	ในสไตล์	"หนูอยากเป็น...(อาชีพในฝัน)"	ณ	วังนกแก้ว	
พาร์ควิว	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี
 

11-12	พฤษภาคม	2561
ศาสตราจารย	์ดร.ชืน่ฤทยั	กาญจนะจติรา	จดัอบรม	"Career	Destiny	ออกแบบ
เส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ"	ได้รับเกียรติจาก	นายแพทย์ประเวช	ตันติพิวัฒนสกุล	
เป็นวิทยากร	ณ	โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์	จ.นครปฐม	โดยมีอาจารย์	นักวิจัย	
และบุคลากรของสถาบันฯ	เข้าร่วมอบรม
 

22-23	พฤศจิกายน	2561
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำานักงานผู้อำานวย
การ	ครั้งที่	19	ภายใต้หัวข้อ	“ดูงานโรงไฟฟ้า	ท้ารับลมหนาว	เคล้าลอยกระทง	
รว่มวงทีเ่ขาใหญ่”	โดยมกีจิกรรมเยีย่มชมดงูานโรงไฟฟา้พลงัน้ำาลำาตะคองชลภา
วัฒนา	เยีย่มชมฟาร์มโชคชยั	กิจกรรมประกวดนางนพมาศ	และประกวดกระทง
แบบสร้างสรรค์	ณ	โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่	รีสอร์ท	เขาใหญ่	จ.นครราชสีมา
 

25	ธันวาคม	2561
บุคลากร	และนักศึกษาของสถาบันฯ	เข้าร่วมกิจกรรม	IPSR	Sport	Day	2018	 
(กีฬามาหาสุข)	 จัดโดย	 ทีมนักสร้างสุของค์กร	 เพื่อเสริมสร้างความสุข	 
ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง	 และเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 
ณ	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล
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สรา้งนวตักรรม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
การประยุกต์ใช ้IT 

สถาบันฯ	 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ	 ภายในสถาบันฯ	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็วแก่บุคลากร	 และสามารถ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาวิเคราะห์	 ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจในระดับนโยบายได้	 นอกจากนั้นแล้ว
ยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอีกด้วย

• ระบบจองห้องประชุม
• ระบบจองรถ
• ระบบใบลา
• ระบบประเมินข้อตกลงการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
• ระบบงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
• ระบบขอเลขที่จดหมาย
• ระบบสารบรรณอัจฉริยะ	
• ระบบคลังภาพกิจกรรม
• ระบบคลังหนังสือ
• ระบบสร้างเมล์กลุ่มด้วยตนเอง	
• ระบบงานคลังพัสดุ
• ระบบยืมคืนครุภัณฑ์	
• ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที
• ระบบแจ้งซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์
• ระบบการจัดเก็บเอกสาร	วัสดุ	ครุภัณฑ์ในห้องเก็บของส่วนกลาง
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การรกัษาส่ิงแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน

ปรมิาณการใชก้ระดาษ A4 (รมี)

ปรมิาณการใชโ้ทรศัพท์ (บาท)

2557 2558

449 413 416

2559

674

25612560

396

2558

126,554 116,394

2559 25602557

206,251

113,329

2561

103,696
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ปรมิาณการใชน้ำาประปา (ลกูบาศก์ลติร)

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (กิโลวตัต์)

ปรมิาณการใชน้้ำามนั (ลติร)

2558

6,378

9,563

2559 25602557

4,173

2561

6,299

3,586

25602557 2558

5,415
4,418 4,226

2559

4,625

2561

4,199

2558

504,110 517,206

2559 25602557

504,340

2561

481,560 458,380

หมายเหตุ:	ปี	2561	ได้ซ่อมรอยรั่วของระบบท่อน้ำาประปาที่ฝังอยู่ใต้ดิน
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นักศึกษา
จำานวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียน จำาแนกตามภมูภิาคและประเทศ 
(ปีการศึกษา 2560)

หลกัสูตร เอเชยี
(ตะวนัออกเฉียงใต้)

เอเชยี  
(อื่นๆ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์	 
(หลักสูตรนานาชาติ)

เมียนมา		
อินโดนีเซีย		
เวียดนาม		

5
4
1

บังคลาเทศ			
เนปาล		

1
1

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 
สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์	
(หลักสูตรนานาชาติ)

เมียนมา		
อินโดนีเซีย		
เวียดนาม		
กัมพูชา		

7
2
1
1

- -

รวม 															21 													2
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งานอบรม
ระดับชาติ

อบรม จำานวน (คน)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำางาน	
(Routine	to	Happiness:	R2H)	
วันที่	25-26	มกราคม	2561

100

การวิจัยเชิงคุณภาพ	ประจำาปี	2561	
วันที่	26-30	มีนาคม	2561	

19

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	(ครั้งที่	1/2561)	
วันที่	2-5	เมษายน	2561

8

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(ครั้งที่	1/2561)	
วันที่	30	เมษายน	–	3	พฤษภาคม	2561	

11

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ:	ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน	ประจำาปี	2561	
วันที่	14-18	พฤษภาคม	2561	

15

วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่:	การวิจัยแนวเรื่องเล่า	ประจำาปี	2561	
วันที่	18-22	มิถุนายน	2561		

9

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	(ครั้งที่	2/2561)	
วันที่	23-26	กรกฎาคม	2561

12

การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขแลกเปลี่ยนทัศนการสร้างสุของค์กร	 
สำาหรับนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
วันที่		15-16	พฤศจิกายน	2561	

70

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขในการทำางานของนักสร้างสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล	(Routine	to	Happiness:R2H)	
วันที่	19-20	พฤศจิกายน	2561	

60

การเขียนบทความออนไลน์	
วันที่	18	ธันวาคม	2561

25
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งานอบรม
ระดับนานาชาติ

อบรม

ทวปี
จำานวน  
(คน)

เอเชยี
(ตะวนัออก
เฉียงใต้)

เอเชยี 
(อื่นๆ) แอฟรกิา อเมรกิา

Self-Sustained	Movement	
Master	Training	Timetable
วันที่	27-28	กุมภาพันธ์	2561	
และวันที่	2	มีนาคม	2561

Thailand 20 Japan 6 26

Research	Development	
Workshop
วันที่	21-23	พฤษภาคม	2561

Cambodia
Vietnam
Myanmar
Thailand

1
1
1
2

China	 2 7

Impact	Evaluation	of	Popu-
lation,	Health	and	Nutrition	
Programs
วันที่	1-12	ตุลาคม	2561

Cambodia
Vietnam
Myanmar
Thailand

2
1
1
1

India
Nepal
Sri	Lanka

1
1
1

Botswana
Cameroon
Congo
Ghana
Kenya
Malawi
Nigeria
Tanzania
Uganda
Zimbabwe

2
1
1
2
1
2
1
1
1
1

USA 1 22
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งานประชมุ
ระดับชาติ

ประชมุ จำานวน (คน)
การประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	14	ประชากรและสังคม	2561	“ความอยู่ดีมีสุขใน 
สังคมไทย:	ความฝันหรือความจริง”	 
(Well-being	in	Thailand	:	Dream	or	Reality?)
วันที่	29	มิถุนายน	2561		

174

การประชุมนำาเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	“การจัดการศึกษาทาง
เลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน”
วันที่	12	กันยายน	2561

100

การประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
วันที่	7	กันยายน	2561	

30

การย้ายถิ่นกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้:	งานวิจัยและข้อบ่งชี้เชิง
นโยบาย”	(Migration	and	the	Unrest	in	the	Three	Southernmost	Provinces	of	
Thailand:	Research	and	Policy	Implications)	ภายใต้โครงการการย้ายถิ่นของ 
ผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภายใต้	M&M3
วันที่	4	ตุลาคม	2561	

22

การประชุมสนทนาระดมสมอง	“ประชากรฐาน	ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น”	
และ	"ภาวะเจริญพันธุ์	และภาวะการตาย"	ภายใต้โครงการการปรับปรุงการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.	2553-2583	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่	10	ตุลาคม	2561

30

การประชุมระดมสมองค้นหาอนาคตจากตัวแทนหน่วยราชการและนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม	ภายใต้โครงการวิจัย	"สถานการณ์และปัจจัย 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำารงอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย"	
วันที่	2	พฤศจิกายน	2561	

15
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งานประชมุ
ระดับนานาชาติ
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การลงนามในบันทึก
ความรว่มมือทางวชิาการ
หน่วยงานต่างประเทศ 
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA)

ลำาดับ หน่วยงานท่ีใหค้วามรว่มมอื วตัถปุระสงค์/กิจกรรม กำาหนดเวลา 

1. Demographic	Institute,	University	of	
Indonesia,	Indonesia

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2558-2561

2. Diponegoro	University	(UNDIP),	 
Indonesia

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2558-2561

3. ERASMUS	Programme	 ความร่วมมือทางด้านการวิจัย	
และการศึกษา	

พ.ศ.2560-2562

4.	 David	B.	Falk	College	of	Sport	and	
Human	Dynamics	(Falk	College)	at	
Syracuse	University,	USA

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย	
และการศึกษา	

พ.ศ.	2554-2563

5. The	Public	Health	Foundation	of	India,	
India

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย	
และการศึกษา	

พ.ศ.2558-2563

6.	 Department	of	Geography,	University	
of	Bonn,	Germany	

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย	
และการศึกษา	

พ.ศ.2558-2563

7. Institute	of	Social-	Politic	Research	of	
the	Russian	Academy	of	Sciences	 
(ISPR	RAS),	Russia

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2558-2563

8. Moscow	State	Institute	of	International	
Relations	of	the	Ministry	of	Foreign	 
Affairs	of	the	Russian	Federation	 
(MGIMO	University),	Russia

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2559-2564

9. Department	of	Multicultural	 
Education,	Hanyang	University,	 
South	Korea

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2560-2565

10. Centre	for	SSK	Multi-cultural	 
Research	Centre,	Hanyang	University,	
South	Korea

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2560-2565
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หน่วยงานในประเทศ 
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

ลำาดับ หน่วยงานท่ีใหค้วามรว่มมอื วตัถปุระสงค์/กิจกรรม กำาหนดเวลา 

1. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	มหาวิทยาลัย	
มหิดล	และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

การทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
ทางวิชาการ	เพื่อแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ	ทำาวิจัย	และจัดกิจกรรม
นักศึกษาร่วมกัน	

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	

2. มหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 
จำานวน	30	แห่ง	*	

โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กร	แบบยั่งยืน:	 
จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุข	 
สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ	

พ.ศ.2559–2562	

3. สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การสำารวจคุณภาพชีวิต	 
ความสุข	และความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรสำานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 
ผ่านระบบออนไลน์

พ.ศ.2561

4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การสำารวจคุณภาพชีวิต	 
ความสุข	และความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ	ผ่านระบบออนไลน์

พ.ศ.2561

5. บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติค	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จำากัด

การพัฒนาสร้างเสริมองค์กรแห่ง
ความสุขของภาคีองค์กรผู้ประกอบ
การทางสังคม

พ.ศ.2561

6. โรงเรียนระดับประถมศึกษา	ในสังกัด
สำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
จำานวน	15	โรงเรียน	**

การส่งเสริมการมีกิจกรรมทาง
กายของนักเรียนผ่านกระบวนการ
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน	เพื่อให้เกิด
รูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในโรงเรียนฉลาดเล่น	(Active	
School)	ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับบริบทของสังคมไทย	สามารถ
นำาไปใช้เพื่อการขยายผลของการ
ดำาเนินงานในระดับประเทศต่อไป

พ.ศ.2561

การลงนามในบันทึก
ความรว่มมือทางวชิาการ
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หมายเหตุ	:	

*	ประกอบด้วย	1)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

4)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	6)	มหาวิทยาลัยทักษิณ	7)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

8)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	9)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	10	)มหาวิทยาลัยบูรพา	11)	มหาวิทยาลัยพะเยา	

12)	มหาวิทยาลัยพายัพ	13)	สถาบันเทคโนโลยี	พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	14)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

15)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	16)	มหาวิทยาลัยมหิดล	17)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	18)	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

19)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	20)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	21)	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต	

22)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	23)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	24)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

25)	มหาวิทยาลัยกำาแพงเพชร	26)	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่	27)	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	

28)	มหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง	29)	มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา	30)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**	ประกอบด้วย	1)	โรงเรียนวัดบ่อแดง	(จอกประชานุกูล)	2)	โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์	3)	โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา	 

4)	โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ	5)	โรงเรียนวัดช้าง	6)	โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์	7)	โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์	

8)	โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา	9)	โรงเรียนวัดพระญาติการาม	10)	โรงเรียนบ้านทุ่ม	11)	โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร	

12)	โรงเรียนวัดสุทธาวาส	13)	โรงเรียนวัดป่าเลไลยก์	14)	โรงเรียนประชาอุปถัมภ์	15)	โรงเรียนวัดพรหมสาคร
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การเยี่ยมชม ศึกษาดงูาน 
และสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ

ระดับนานาชาติ

29-30	มกราคม	2561	และ1	กุมภาพันธ์	2561		
Professor	Dr.Sergey	V.	Ryazantsev,	Chair,	Department	of	Demographic	and	Migration	Policy	and	 
Director	of	the	Institute	of	Social-Politic	Research	of	the	Russian	Academy	of	Sciences	(ISPR	RAS)	
พร้อมด้วย	Associate	Professor	Dr.	Marina	N.	Khramova,	Department	of	Demographic	and	Migration	
Policy,	ISPR	RAS	นำาคณะนกัศกึษา	จาก	Moscow	State	Institute	of	International	Relations	of	the	Ministry	
of	Foreign	Affairs	(MGIMO	University)	และจาก	ISPR	RAS	ประเทศรฐัเซยี	จำานวน	10	คน	มาสถาบนัฯ	เพือ่เข้า
ร่วมโครงการ	Scientific	Seminar	for	Young	Researchers	ซึง่ร่วมจัดโดย	ISPR	RAS	และสถาบนัวจัิยประชากร
และสงัคม	โดยฟังการบรรยายหวัข้อ	Demographic	Development	and	Migration	in	Southeast	Asia	และไป
ศกึษาดงูานด้านแรงงานภาคประมงในประเทศไทย	ณ	มลูนิธเิครอืข่ายส่งเสรมิคุณภาพชวิีตแรงงาน	จ.สมทุรสาคร	
และศึกษาดงูาน	ณ	สำานกังานองค์การสหประชาชาติ	

12	มิถุนายน	2561
Dr.Feiruz	Surur,	Director,	Center	of	Excellence	for	Reproductive	Health	St.	Paul’s	Hospital	Millennium	
Medical	College,	Addis	Ababa	ประเทศเอธิโอเปีย	พร้อมคณะแพทย์ด้านสูตินรีเวชมาเยี่ยมชมสถาบันฯและ
เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ	Reproductive	Health	Research	หัวข้อ	Reproductive	Health	Program	

6	กรกฎาคม	2561
Professor	 Dr.Sergey	 V.	 Ryazantsev,	Chair	 of	 Department	 of	 Demographic	 and	Migration	 Policy,	 
Director	of	the	ISPR	RAS	พร้อมด้วยคณาจารย์จาก	ISPR	RAS	และ	MGIMO	University	ประเทศรัฐเซีย	ได้แก่	
Associate	Professor	Dr.Marina	N.	Khramova,	Dr.Artem	Lukyanets	และ	Dr.Roman	Manshin	เข้าร่วม
ประชุมเรื่องความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ	Mahidol	Migration	Center	และความร่วม
มือในการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ
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18	กรกฏาคม	2561	
Ms.Alex	Westcott	Campbell	บรรณาธิการสาขา	Humanities	&	Social	Sciences	สำานักพิมพ์	Springer	
ประจำาสำานักงานภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และเอเชียตะวันออก	ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	 เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ	โดยเฉพาะประเภทหนังสือ

15	พฤศจิกายน	2561
Professor	Dr.Xiaoming	Sun,	Director	และ	Ms.Lucy	Huang,	Senior	Planning	Analyst	จาก	Institute	of	 
Population	and	Health,	School	of	Sociology	and	Population	Sciences,	Nanjing	Youdian	University	
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	มาเพื่อปรึกษาหารือด้านพัฒนาการทำางานวิจัยร่วมกัน	และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาโครงการ	Students	Visit

6	ธันวาคม	2561
Ms.Chizuru	Mariana	Kawabata	จาก	Institute	for	International	Collaboration,	Hokkaido	University	
ประเทศญี่ปุ่น	มาปรึกษาหารือในการนำานักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นมาทำากิจกรรมร่วมกับสถาบันในปี	2562

12	ธันวาคม	2561	
Professor	Dr.H	Sahid	HM	M.Ag	MH,	Dr.H	Abd	Basyid	MM,	Secretary,	Dr.Rubaidi	MA,	Chair,	Dr.H.	Ali	
Arifin	MM,	Dean,	Dr.Chabib	Mustofa,	Vice	Dean,	Dr.Hj	Fatmah,	Chair	FEBI	Laboratory	และ	Dr.Rohimah	
M.Fil.I,	Chair	of	the	Gender	Study,	UIN	Sunan	Ampel	Research	and	Venture	Centre	ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	 มาปรึกษา	 หารือการพัฒนาความร่วมมือในด้านพัฒนาหลักสูตรร่วม	 การแลกเปล่ียนนักศึกษา
และบุคลากร	รวมถึงความร่วมมือทางด้านการวิจัยและด้านวารสารวิชาการ



66   |   รายงานประจำาปี 2561

การเยี่ยมชม ศึกษาดงูาน 
และสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ

ระดับชาติ

16	กุมภาพันธ์	2561
คุณสุทธิชัย	 จูประเสริฐพร	 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และคณะ	 
มาปรึกษาหารือเรื่อง	“การสำารวจองค์กรแห่งความสุข	HAPPINOMETER	:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”	
เพื่อหาแนวทางในการดำาเนินการ

5	เมษายน	2561	
อาจารย์	ดร.	นภดล		วณิชวรนันท์	รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	มานำาเสนอระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย	เพื่อการจัดการและสนับสนุนงาน
ด้านบัณฑิตศึกษา	ของบัณฑิตวิทยาลัย	ภายใต้โครงการ	MU	GRAD		Quality	Assurance	บัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยมหิดล

15	พฤษภาคม	2561
คุณสุพรรณภิา	หวังงาม	นกัวิชาการ	และบคุลากรสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย	มาตรวจติดตามการดำาเนนิงาน	Green	 
Meetings	ต่อเนื่อง	3	ปี	ของสถาบันฯ	โดยตรวจสำานักงาน	ห้องประชุม	และห้องอื่นๆ	ภายในอาคารประชา
สังคมอุดมพัฒน์

30	พฤษภาคม	2561
คุณนภาภรณ์	ใจสัจจะ	รองเลขาธิการวุฒิสภา	และคณะ	จากสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	มาเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการสำารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

27	มิถุนายน	2561
คณาจารย	์และนกัศกึษาจากสาขาวชิาสงัคมศาสตร	์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	 
มาศึกษาดูงานด้านการวิจัย	โดยมีการบรรยายเรื่อง	ภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯ	การยกระดับวารสาร	JPSS	
สู่ฐาน	SCOPUS	การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	SCOPUS	และประเด็นการวิจัยของสถาบันฯ
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17-18	กรกฎาคม	2561
อาจารย์	 ดร.อธิวัฒน์	 เจี่ยวิวรรธน์กุล	 รองผู้อำานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมนิ	มหาวิทยาลยัมหดิล	และคณะตรวจประเมินคณุภาพสว่นงานตามเกณฑ	์
EdPEx	ประจำาปี	2561	มาเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์	EdPEx	ประจำาปี	2561

7	สิงหาคม	2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 พ.อ.นพ.	 ดุสิต	 สถาวร	 รองผู้อำานวยการกองการศึกษา	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า	ประธานกรรมการฯ	นายกิตติพงศ์		เตมียะประดิษฐ์	ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	พร้อมด้วย	นางสาววิไลรัตน์	สังพงศ์	และนางสาวบุณฑริกา	
แจ้งเจริญกิจ	 ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดล	 มาตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์บุคลากรของสถาบันฯ	 ใน
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการท่ีเป็นเลิศ	 (EdPEx)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
ประจำาปี	2561

14	สิงหาคม	2561
คุณสุดา	 วงศ์สวัสดิ์	 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	 ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพ
จิต	กระทรวงสาธารณสุข	และคณะ	มาปรึกษาหารือแนวทางการดำาเนินงานวิจัยในอนาคต
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การนำาเสนอผลงานวชิาการ
ในการประชมุระดับนานาชาติ (1 ตลุาคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2561) 

ประเภท Oral Presentation

น.ส.รีนา	 ต๊ะดี	 นำาเสนอบทความ	 “Early	 Childbearing	 and	 Its	 Impact	 among	 Teenage	 
Mothers	 :	 A	 Case	 Study	 of	 Thailand’s	 Urban,	 Semi-Urban,	 and	 Rural	 Provinces”	 ในการ
ประชุม	 XXVIII	 IUSSP	 International	 Population	 Conference	 of	 the	 International	 Union	 for	
the	 Scientific	 Study	 of	 Population	 (IUSSP)	 ระหว่างวันท่ี	 29	 ตุลาคม	 -	 4	 พฤศจิกายน	 2560	 
ณ	ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ศ.ดร.ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์	นำาเสนอบทความ	“Changes	Healthy	Life	Expectancy	among	the	Older	Thais	:	
The	Study	on	Self-care	Disability	during	2002	to	2014”		ในการประชุม	XXVIII	IUSSP	Internation-
al	Population	Conference	of	the	International	Union	for	the	Scientific	Study	of	Population	
(IUSSP)	ระหว่างวันที่	29	ตุลาคม	-	4	พฤศจิกายน	2560	ณ	ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

รศ.ดร.โยธิน	แสวงดี	นำาเสนอบทความ	“Urban	Growth	and	Population	Living	Satisfaction	Survey	 in	 
Bangkok:	A	Multiple	Data	Collection	Technique	and	Mixed	Methodology	Designed”	ในการ
ประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกลับของผู้ที่ทำางานใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	(Commuting	between	Bangkok	Metropolitan	and	 its	vicinity)		
ระหว่างวันที่	29	พฤศจิกายน	-	8	ธันวาคม	2560	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	นำาเสนอผลบทความ	“Promoting	Health	for	Wellbeing	of	Ageing	Popula-
tion”		ในการประชุม	The	2nd	International	Conference	of	Health	Sciences	(ICHS)	2017	“From	
Living	Well	to	Aging	Well	:	A	Multidsciplinary	Approach”	ระหว่างวันที่	3-6	พฤศจิกายน		2560	
ณ	ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	นำาเสนอบทความ	“Muslim	Migration	 in	 the	Three	Southernmost	Province	of	 
Thailand	 (M&M)”	 ในการประชุม	 Migration	 ระหว่างวันท่ี	 28-29	 พฤศจิกายน	 2560	 ณ	 ประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย

ผศ.ดร.สุชาดา	ทวีสิทธิ์	นำาเสนอบทความ	“Translating	Gender	Sensitive	Framework	into	National	HIV/
AIDS	Responses	:	A	Case	of	Thailand”	ในการประชุม	9th	Asia	Pacific	Conference	on	Repro-
ductive	and	Sexual	Health	Rights	(APCRSHR9)	ระหว่างวันที่	27-30	พฤศจิกายน	2560	ณ	ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รศ.ดร.สุรีย์พร	พันพึ่ง	นำาเสนอบทความ	“Thailand	Family	Database”	ในการประชุม	The	2nd	Family	Policy	
Experts	Meeting	in	the	Asia-Pacific	Region	ในวันที่	22	พฤศจิกายน		2560	ณ	ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

ผศ.ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	นำาเสนอบทความ	“Access	to	Rights	of	Migrant	Children	in	Thailand:	The	
Importance	 of	 Social	 Integration	 and	 Roles	 of	 Civil	 Society”	 ในการประชุม	 International	 
Symposium	on	Children	of	Migration:	Child	Migrants,	Cross-border	Children,	Border-Blurred	
Children	in	Asia	ในวันที่	25	พฤศจิกายน	2560	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	
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รศ.ดร.อารี	 จำาปากลาย	 นำาเสนอบทความ	 “Over-time	 Changes	 in	 Reactions	 to	 Pictorial	 Health	 
Warning	Labels	and	Association	with	Quitting	Behavior	among	Adult	Smokers	in	Thailand	
:	Findings	from	ITC	Thailand	Survey	(2005-2012)	ในการประชุมโลกเรื่องบุหรี่หรือสุขภาพ	ครั้งที่	
17	(17th	World	Conference	of	Tobacco	or	Health)	ระหว่างวันที่	7-9	มีนาคม	2561	ณ	ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

รศ.ดร.สุดารัตน์	 มุสิกะวงศ์	 นำาเสนอบทความ	 “Ethics	 of	 Archive”	 ในการประชุม	 Sight	 and	 Sound:	 
Challenges	and	Ethics	of	Visual	Representations	of	War	and	Conflict	in	Asia	Conference		
ในวันที่	29	มีนาคม		2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

รศ.ดร.สุดารัตน์	 มุสิกะวงศ์	 นำาเสนอบทความ	 “Precarity	 of	 Thai	Migrant	Workers	 and	 Racialized	 
Stratification”	ในการประชุม	The	II	International	Research	and	Practical	Conference	ระหว่าง
วันที่	3-6	มิถุนายน	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รศ.ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	นำาเสนอบทความ	“Living	Arrangement	and	Happiness	among	Married	
Employed	People	in	Thailand”		ในการประชุม	The	16th	ISQOLS	Annual	Conference	ระหว่าง
วันที่	13-17	มิถุนายน	2561	ณ	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.สุดารัตน์	มุสิกะวงศ์	นำาเสนอบทความ	“Working	Conditions	in	Thailand’s	Agricultural	Border	
Zones”	ในการประชุม	Asian	Studies	Association	of	Australia	Conference	2018	ระหว่างวันที่	
3-5	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย	

รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	และศ.เกียรติคุณ	ดร.อภิชาติ	จำารัสฤทธิรงค์	นำาเสนอบทความ	“Gender	Roles	and	
Migration	in	the	Unrest	Context”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	
Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

ผศ.ดร.มาลี	สันภูวรรณ์	นำาเสนอบทความ	“Women	and	Pain	behind	Bars:	Experience	of	Long-Term	
Convicted	Prisoners	in	Thailand”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	
Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา	นำาเสนอบทความ	“Accessing	the	Long-Term	Impact	of	Health	Shocks	
and	Universal	Health	Coverage	on	Expenditures	and	Wealth	of	Rural	Households	 in	
Vietnam”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่าง
วันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.สักกรินทร์	นิยมศิลป์	นำาเสนอบทความ	“Skill	Migration	in	Southeast	Asia:	Trends	and	Policies”	
ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	11-14	
กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ผศ.ดร.ภูเบศร์	 สุมทรจักร	 และว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์	 ดาราวุฒิมาประกรณ์	 นำาเสนอบทความ	 “Overlapping	 
Psychographic	 Dimensions	 among	 Male,	 Female	 and	 Queer	 in	 Thailand”	 ในการประชุม	
The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	 
ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

น.ส.รีนา	ต๊ะดี	นำาเสนอบทความ	“Thai	Migrants	Workers	Abroad:	An	Ethnographic	Research	in	South	
Korea”	 ในการประชุม	 The	4th	Asian	Population	Association	 (APA)	Conference	ระหว่างวันที่	 
11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

น.ส.กญัญาพัชร	สทุธเิกษม	นำาเสนอบทความ	“Evaluation	on	Happiness	Promotion	to	Increase	Productivity	
in	Small	and	Medium	Enterprises	in	Thailand”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Associ-
ation	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.ดร.ดุสิตา	 พึ่งสำาราญ	 นำาเสนอบทความ	 “A	 Qualitative	 Exploration	 of	 Thai-Westerner	 Partnerships:	
A	 Trade-off	 Situation	Marriage	Migration	 and	 Intermarriage”	 ในการประชุม	 The	 4th	 Asian	 
Population	 Association	 (APA)	 Conference	 ระหว่างวันท่ี	 11-14	 กรกฎาคม	 2561	 ณ	 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.พจนา	หันจางสิทธิ์	นำาเสนอบทความ	“Factors	Influencing	Having	Sex	among	Thai	Youths”	ในการ
ประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	
2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.จรัมพร	โห้ลำายอง	นำาเสนอบทความ	“Being	Single,	Married,	and	Divorced,	and	the	Effect	on	 
Burnout	 in	 the	 Workplace”	 ในการประชุม	 The	 4th	 Asian	 Population	 Association	 (APA)	 
Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.รศรินทร์	เกรย์	นำาเสนอบทความ	“Positive	and	Negative	Aspects	of	Caregiving	for	Older	Per-
sons	and	Family	Caregivers’	Subjective	Well-being	in	Thailand”	ในการประชุม	The	4th	Asian	 
Population	 Association	 (APA)	 Conference	 ระหว่างวันท่ี	 11-14	 กรกฎาคม	 2561	 ณ	 ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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รศ.ดร.โยธิน	แสวงดี	นำาเสนอบทความ	“Active	Aging,	Mobile	Phone	Networks,	and	Labor	Force	 
Participation	among	Rural	Northern	Thai	Elders”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	 
Association	 (APA)	 Conference	 ระหว่างวันที่	 11-14	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

รศ.ดร.รศรินทร์	เกรย์	และรศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	นำาเสนอบทความ	“Recent	Statistics	on	International/
National	Female	Migration	in	Thailand,	Some	of	the	Key	Challenges	in	This	Area”	และ	
“Ageing	Statistics	and	Key	Challenges	in	This	Areas”	ในการประชุม	A	Two-Day	Research	
Proposal	Development	Workshop	ระหว่างวันที่	27-28	กันยายน	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์	 เกตุวงศา	นำาเสนอบทความ	“Association	between	Age-Sex	and	Physical	Activity	
Pattern	among	Thai	Population”	ในการประชุม	The	7th	International	Society	for	Physical	
Activity	and	Health	Congress	ระหว่างวันที่	15-17	ตุลาคม	2561	ณ	ประเทศอังกฤษ

รศ.ดร.สุรีย์พร	 พันพึ่ง	 นำาเสนอบทความ	 “Family	 Data	 of	 Thailand”	 ในการประชุม	 The	 3rd	 Family	 
Policy	Experts	Meeting	in	the	Asia-Pacific	Region	ระหว่างวันที่	16-17	ตุลาคม	2561	ณ	ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

ผศ.ดร.ศุทธิดา	 ชวนวัน	 นำาเสนอบทความ	 “Family	 Caregiving	 among	 the	 Thai	 Older	 Persons	 in	 
Vulnerable	Households”	ในการประชุม	South-East	Asia	Biennial	Conference	on	Population	
and	Health	2018	ระหว่างวันที่	8-9	พฤศจิกายน	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุดารัตน์	มุสิกะวงศ์	นำาเสนอบทความ	“Precarious	Rights:	Trafficking	in	Migrant	Workers	Lives”	
ในการประชุม	ณ	National	Chiao	Tung	University	ในวันที่	4	ธันวาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐ
จีน	(ไต้หวัน)
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การนำาเสนอผลงานวชิาการ
ในการประชมุระดับนานาชาติ (1 ตลุาคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2561) 

ประเภท Poster Presentation

รศ.ดร.อารี	จำาปากลาย	นำาเสนอบทความ	“Are	Children	Left	behind	by	Migrant	Parents	at	Higher	Risk	
of	Domestic	Violence?”	และ	“Young	Adults	in	a	Conflict	Setting:	Migration	Formation”	ใน
การประชุม	XXVIII	IUSSP	International	Population	Conference	of	the	International	Union	for	
the	Scientific	Study	of	Population	(IUSSP)	ระหว่างวันที่	29	ตุลาคม-4	พฤศจิกายน	2560	ณ	ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ผศ.ดร.เฉลิมพล	 แจ่มจันทร์	 นำาเสนอบทความ	 “Preparedness	 for	 Old-Age	 Income	 Security	 of	 the	 
Pre-Elderly	in	Thailand,	Year	2007	and	2014”	ในการประชุม	XXVIII	IUSSP	International	Population	
Conference	of	the	International	Union	for	the	Scientific	Study	of	Population	(IUSSP)	ระหว่าง
วันที่	29	ตุลาคม	-	4	พฤศจิกายน	2560	ณ	ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ผศ.ดร.ศทุธดิา	ชวนวัน	นำาเสนอบทความ	“Verification	of	the	Reported	Age	of	Centenarians	in	Thailand”	
ในการประชุม	XXVIII	 IUSSP	 International	Population	Conference	of	 the	 International	Union	
for	the	Scientific	Study	of	Population	(IUSSP)	ระหว่างวันที่	29	ตุลาคม	-	4	พฤศจิกายน	2560	ณ	
ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อ.ดร.ธีรนงค์	สกุลศรี	นำาเสนอบทความ	“Integrating	GIS	and	PSA	into	Delineating	Flood	Hazard	Areas	
and	Elderly	Households	at	 the	Community	 Level”	 ในการประชุม	XXVIII	 IUSSP	 International	 
Population	Conference	of	 the	 International	Union	 for	 the	Scientific	 Study	of	Population	
(IUSSP)	ระหว่างวันที่	29	ตุลาคม	-	4	พฤศจิกายน	2560	ณ	ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ศ.ดร.ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์	นำาเสนอบทความ	“Small	Area	Population	Projection	of	Bangkok,	 Thailand	 
during	 2015-2040”	 ในการประชุม	 The	 4th	 Asian	 Population	 Association	 (APA)	 Conference	
ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.สุรีย์พร	 พันพึ่ง	 นำาเสนอบทความ	 “Psychological	 Functioning	 among	 Older	 Thai	 People:	 
Contextual	&	Structural	Factors”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	
Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

รศ.ดร.ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต	 นำาเสนอบทความ	 “Impact	 of	 Divorce,	 Separation,	 Widowhood,	 and	 
Single-parent	Childrearing	on	the	Motivation	of	Perform	in	the	Labor	Force”	ในการประชุม	
The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	 
ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ผศ.ดร.กาญจนา	ตัง้ชลทพิย์	นำาเสนอบทความ	“Migration	of	the	Parents:	for	the	Sake	of	Children	and	
Family”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	 
11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.จงจติต	์ฤทธริงค	์นำาเสนอบทความ	“Has	Thailand	Become	to	the	Edge	at	Which	Guardianship	
System	is	Needed”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	
ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

น.ส.กาญจนา	 เทียนลาย	 นำาเสนอบทความ	 “When	 Far	 from	 Home:	 How	 Do	 Members	 of	 
Skipped-Generation	Households	Stay	in	Contact”	ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	
Association	 (APA)	 Conference	 ระหว่างวันที่	 11-14	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

น.ส.กัญญา	อภิพรชัยสกุล	นำาเสนอบทความ	“Survey	of	Roles,	Responsibilities,	Problems	and	Needs	
of	Guardians	 in	Controlling	 Risk	 Behavior	 among	 Young	Adolescents	 in	 Their	 Care”	 
ในการประชุม	The	4th	Asian	Population	Association	(APA)	Conference	ระหว่างวันที่	11-14	
กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วา่ทีร่อ้ยตรนีพินธ	์ดาราวฒุมิาประกรณ	์และอ.ดร.ดสุติา	พึง่สำาราญ	นำาเสนอบทความ	“Migration	for	Partnerships	
of	Thai	Gay	Men	and	Transgender	Women	with	Westerners”	ในการประชมุ	The	4th	Asian	Population	 
Association	 (APA)	 Conference	 ระหว่างวันที่	 11-14	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นางวรรณี	 หุตะแพทย์	 นำาเสนอบทความ	 “Exchanges	 between	 Migrants	 and	 Their	 Parents	 in	 
Skip-Generation	 Families”	 ในการประชุม	 The	 4th	 Asian	 Population	 Association	 (APA)	 
Conference	ระหว่างวันที่	11-14	กรกฎาคม	2561	ณ	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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เสวนาใต้ชายคาประชากร

กลุ่มวิจัยที่	1:	สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว	จำานวน	2	เรื่อง
1.	 Mixed-Orientation	Marriages	in	China:	The	Role	of	Heteronormativity	and	Filial	Piety
2.	 Modernity	and	the	Timing	of	First	Marriage,	and	First	Childbearing	in	Myanmar:	A	Case	Study	of	

Demographic	Health	Survey	2015-16

กลุ่มวิจัยที่	2:	ภาวะสูงวัยของประชากร	จำานวน	5	เรื่อง
1.	 Exploring	Community-Based	Social	Innovations	to	Support	Older	People:	A	Case	Study	of	 

Kajood	Handicraft	Community	Enterprise	in	Thailand
2.	 Need	for	Caregivers	of	Older	People	and	Caregiver	Burden	at	Household	Level	in	Thailand
3.	 Active	Aging,	Mobile	Phone	Networks,	and	labor	Force	Participation	among	Rural	Northern	Thai	

Elders
4.	 Securing	Health	Care	for	Older	People	in	Rural	Area:	Assessment	and	Appraisal	of	 

Long-Term	Care	in	Community-Based	Setting
5.	 Consumption	Patterns	and	Financial	Security	of	Older	Persons	in	Thailand

กลุ่มวิจัยที่	3:	เพศวิถี	เพศภาวะ	อนามัยเจริญพันธุ์	และ	เอชไอวี/เอดส์	จำานวน	6	เรื่อง
1.	 Learning	Experience	from	Field	Trip	in	Ubon	Ratchathani,	Thailand
2.	 Learning	Experience	from	Field	Trip	in	Champasak,	Laos
3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำาไปใช้	
4.	 Overlapping	Psychographic	Dimensions		among	Male,	Female	and	Queer	in	Thailand
5.	 An	Evaluational	Research	on	HPV	Vaccine	among	Adolescent	Girls	in	Gazipur		District	of	 

Bangladesh
6.	 Early	Childbearing	and	Its	Consequences	on	Fertility	Behavior	and	Socio-Economic	 

Characteristics	of	Indonesian	Women

กลุ่มวิจัยที่	4:	ประชากร,	สิ่งแวดล้อม	และสุขภาพ	จำานวน	9	เรื่อง
1.	 ประชากรและสังคม	ในมุมมองภาคเอกชน
2.	 Top	5	Reasons	You	Should	Attend	the	“D3As	Workshop”
3.	 Consequences	of	Demographic,	Family	and	Community	Factors	on	Commuting	Patterns	in	

Bangkok	Metropolitan	Region
4.	 Collaborative	Research	and	Education	on	Global	Health
5.	 Determinants	of	Physicians’	Engagement	in	Addressing	Eco-Health	Linkages:	Evidence	from	

Thailand
6.	 Constitutional	Social	and	Environmental	Human	Rights	and	Child	Health	Outcomes	in	15	Latin	

American	Countries
7.	 Changes	in	Health-Related	Quality	of	Life:	A	Longitudinal	Study	in	Kanchanaburi	 

Province,	Thailand
8.	 IPSR	Million	Challenges
9.	 SAKURA	Exchange	Program	in	Science:	Collaborative	Research	and	Education	on	Global	Health
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กลุ่มวิจัยที่	5:	การย้ายถิ่น	ความเป็นเมือง	และแรงงาน	จำานวน	11	เรื่อง	
1.	 Borrowing	across	Borders:	Migration,	Debt	and	Development.
2.	 Migrant	Workers	in	South-East	Asia:	Statistical	Gaps,	Policy	Mismatches	and	Avenues	for	

Future	Research
3.	 Learning	Experience	from		Study	Visit	in	Ratchaburi,	Chumphon	and	Ranong	
4.	 Female	Labor	Force	Participation,	Paid	Maternity,	Caste	System	and	Child	Mortality	in	

Nepal
5.	 Thai	Marriage	Migrants	in	Germany	and	Employment	Dilemma	after	the	Residence	Act	

of	2005
6.	 Precarity	of	Thai	Migrant	Workers	and	Racialized	Stratification
7.	 Skill	Migration	in	Southeast	Asia
8.	 Thai	Migrant	Workers	Abroad:	An	Ethnographic	Research	in	South	Korea	
9.	 การศึกษาด้านประชากรเพื่อการวางและจัดทำาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร	(ปรับปรุงครั้งที่	4)
10.	Social	Adaptation	of	Indonesian	Migrants	in	Thailand
11.	Working	Conditions	in	Thailand’s	Agricultural	Border	Zones

กลุ่มวิจัยที่	6:	การติดตามและประเมินผล	และระเบียบวิธีวิจัย	จำานวน	2	เรื่อง
1.	 การศึกษาความตระหนักด้านจริยธรรมของนักวิจัย	สาขาสังคมศาสตร์	และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วม

อบรมจริยธรรมวิจัย
2.	 วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้สารบรรณอัจฉริยะ:	กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	

มหาวิทยาลัยมหิดล	(Lesson	Learned	Analysis	on	Work	Values	for	the	Use	of	Smart	Docu-
ment	Management	Systems:	Case	Study	of	Institute	for	Population	and	Social	Research,	
Mahidol	University)

ประเด็นอื่นๆ	จำานวน	3	เรื่อง
1.	 ข้อเรียนรู้จากการนำาเสนอและเข้าร่วม	ISPAH	2018
2.	 ลัดเลาะเมืองจีน:	การนำาเสนอบทความวิชาการในงานประชุม	APA	
3.	 Erasmus+	Experience	Sharing	Session
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พิพิธสาระประชากรและสังคม

เป็นห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนที่มีสาระเก่ียวกับประชากรและสังคมในประเด็นต่างๆ	 นิทรรศการ 
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังในด้านวิชาการ	 และกิจกรรมทางสังคมของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
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คณะกรรมการจดัทำารายงานประจำาปี 2561
รายชื่อ

1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์		เกรย์	 ที่ปรึกษา
2.	 นางสาวเสาวภาค	สุขสินชัย	 	 ประธานคณะทำางาน
3.	 นางสาวกฤติญา		สำาอางกิจ	 	 คณะทำางาน
4.	 นางสาวกาญจนา		เทียนลาย	 	 คณะทำางาน
5.	 นางจำาเริญศรี	เขียวแก	่ 	 คณะทำางาน
6.	 นางจุฑารัตน์		ทรัพย์ยอดแก้ว	 	 คณะทำางาน
7.	 นางสาวดวงวิไล	ไทยแท้	 	 คณะทำางาน
8.	 นางสาวพลอยชมพู		สุคัสถิตย์		 คณะทำางาน
9.	 นางสาวพอตา	บุนยตีรณะ	 	 คณะทำางาน
10.	นางมนชญา		อภิวาทนสิริ	 	 คณะทำางาน
11.	นางสาววริศรา	ไข่ลือนาม	 	 คณะทำางาน
12.	นายสมเกียรติ	เขียวแก่	 	 คณะทำางาน
13.	นางสาวภาสกร	บุญคุ้ม	 	 คณะทำางาน
14.	นางสาวเรวดี		สุวรรณนพเก้า	 	 คณะทำางานและเลขานุการ	
15.	นางสาวนริศวรรณ	ศรีประยูรธรรม	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	
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YEARS
คุณภาพ คุณธรรม นำาสถาบันฯ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล


