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สารจากผู้อำานวยการ

	 พ.ศ.	2562	ทีผ่่านมา	เปน็อกีหนึง่ขวบปทีีพ่วกเราชาวสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม	ไดร้่วมแรง
กันทุ่มเทท้ังกำาลังกายและกำาลังใจสร้างผลงานวิจัยในประเด็นประชากรและสังคม	 ตอบโจทย์สำาคัญของ
ประเทศ	และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับชาติ	เราได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล	ผลติบุคลากรท่ีมีความรู	้ความสามารถ	และมีคณุคา่ต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก	โดย
ทำางานรว่มกับเครอืข่ายและพนัธมิตรท้ังในและต่างประเทศ	และเราไม่หยุดพฒันาความพรอ้มของบุคลากร
ของสถาบันฯ	ให้มีความมั่นคง	ก้าวหน้าในการทำางาน	และมีความสุข	เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของเราที่จะ
เป็น	“สถาบันชั้นนำาในระดับโลก	ที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

	 รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2562	ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	รวบรวมข้อมูลที่เป็นผลการ
ดำาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ	ด้านการวิจัย	การศึกษา	การให้บริการวิชาการ	รวมถึงการสืบสาน
ทำานุบำารุงวัฒนธรรม	สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการทำางาน	และสะท้อนตัวตนของสถาบันฯ	

	 ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล	ที่สนับสนุนและผลักดันสถาบันฯ	ให้ก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างม่ันคง	ขอบพระคณุผูบ้รหิารสถาบันฯ	ชุดท่ีผา่นมา	ซึง่นำาโดยรองศาสตราจารย์	ดร.รศรนิทร	์เกรย์	
และผ่านพ้นวาระในเดือนกุมภาพันธ์	 2563	 ท่ีได้วางแนวทางการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน	 เป็นระบบ	
ทำาให้การเปล่ียนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น	 และทำาให้งานบริหารองค์กรเป็นความท้าทายท่ีพวกเราจะร่วม
กันสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อไป	

	 และสุดท้าย	ขอเป็นตัวแทนผู้บริหารชดุปัจจุบันขอบคุณชาวสถาบันฯ	ทุก	ๆ 	คน	ที่ชว่ยกันทำางาน
อย่างขันแข็ง	ที่ให้การสนับสนุนทุก	ๆ	ทาง	และที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมา	เราจะก้าวไปสู่ปีที่	49	และปี
ต่อ	ๆ	ไป	ด้วยกัน

	 	 	 	 	 	(รองศาสตราจารย์	ดร.	อารี	จำาปากลาย)
	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผู้อำานวยการ (21 กุมภาพันธ์ 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2563)

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำาปากลาย
ผู้อำานวยการ (21 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน)
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006 ยุทธศาสตร์

ประวติัความเป็นมา
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การศึกษา

บรกิารวชิาการ

ศูนย์อา้งองิทางประชากรและสังคม

หนังสือและรายงานการวจิยั

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั

กิจกรรมสถาบันฯ

สรา้งนวตักรรมเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน

การรกัษาส่ิงแวดลอ้มและประหยัดพลงังาน

ภาคผนวก



คุณภาพ	คุณธรรม	นำาสถาบันฯ

ปณิธาน

เป็นสถาบันชั้นนำาในระดับโลกที่สรรสร้างวิทยาการ 
ด้านประชากรและสังคม	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

วสัิยทัศน์

การวิจัย	การบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียน/
การสอน	และบริการวิชาการ	สถาบันฯ	ได้กำาหนด
ให้งานวิจัยเป็นพันธกิจหลักของส่วนงานคิดเป็น
ร้อยละ	70	และการเรียน/การสอน	งานบริการ
วิชาการ	คิดเป็นร้อยละ	30	ของการดำาเนินงาน
ทั้งหมด	และการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

พนัธกิจ



ค่านิยม:  

I Integrity - มั่นคงยิ่งในคณุธรรม

P

S

R

Professionalism – ทำางานอย่างมอือาชพี 

Synergy – ผนึกกำาลงั

Responsibility – ทุ่มเทรบัผิดชอบต่อสังคม

I-P-S-R 
Institute for Population and Social Research
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ยุทธศาสตร ์

Excellence in Research with  
Global and Social Impact

เป้าประสงค์ 

1.	เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะ
เชิงนโยบายและตอบสนองความต้องการของสังคมไทย

2.	เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
3.	เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ

นวัตกรรมทางสังคม

กลยุทธ์

1.	สรรหาและคงไว้ซึง่นักวิจัยท่ีมีคณุภาพสงู	และธำารงไว้ซึง่
คุณธรรมจริยธรรมทางวิจัย

2.	มีกระบวนการเรียนรู้	 และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
ทุกรุ่นอย่างสม่ำาเสมอ	และต่อเนื่อง

3.	มีกระบวนการค้นหาโจทย์วิจัยให้ชัดเจนตามกลุ่มวิจัย	
(Area	of	interest)	เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและตรง
กับความต้องการของสังคม

4.	สร้างเสริมความร่วมมือในการทำางานวิจัยกับภาคีเครือ
ข่ายภาครัฐ	 เอกชน	ประชาสังคม	แหล่งทุน	และแลก
เปลี่ยนนักวิจัยกับต่างประเทศ

5.	มีระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุนและให้ข้อมูลแหลง่ทุน
วิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

6.	มีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ

Excellence in Outcome-Based  
Education for Globally-Competent 
Graduates

เป้าประสงค์ 

1.	เพื่อให้มีหลักสูตรช้ันแนวหน้า	 ท่ีได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล	 และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา

2.	เพื่อสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง	
ท้ังด้านความรู้	 ทักษะ	 คุณธรรม	 จริยธรรมและ
คุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

3.	สร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนา
สถาบันฯ	และสรา้งความภาคภมิูใจในความเป็นสถาบันฯ	
และมหาวิทยาลัยมหิดล

กลยุทธ์

1.	พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์	ความต้องการ
ของการจ้างงาน	และนักศึกษา

2.	สอดแทรกจริยธรรมในวิชา	การเรียนการสอน	กิจกรรม
นักศึกษา

3.	ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในต่างประเทศ	 (นำา
เสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติการทำาวิจัยร่วม
กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

4.	ให้มีวิชาระดับปริญญาตรี	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.	ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้พัฒนาเทคนิคการสอน	
Team Teaching, Teacher Assistant, Research 
Project-based Teaching

6.	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศ

7.	ส่งเสรมิกิจกรรมรว่มกับศิษย์เก่าท้ังทางดา้นวิชาการและ
สังคม

8.	มีกลไกติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร ์2ยุทธศาสตร ์1
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Excellence in Professional  
Services and Social Engagement

เป้าประสงค์

1.	เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการท่ีได้
มาตรฐานสากล

2.	เพือ่ให้มีผลงานท่ีขับเคลือ่นและตอบสนองต่อการพัฒนา
คณุภาพชีวิตตามความต้องการของสงัคมอย่างมีสว่นรว่ม	
โดยเฉพาะด้านสุขภาวะ

กลยุทธ์

1.	เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางตาม
กลุ่มวิจัย	(Area	of	interest)	และทำางานเป็นทีม

2.	เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้	
WHO Collaboration Centers for Research in 
Human Reproduction 

3.	พัฒนาให้เป็นสถาบันช้ันนำาทางด้านระเบียบวิธีวิจัย
และเครื่องมือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประชากรศาสตร์	
และการวิจัยประเมินผลโดยร่วมมือกับสถาบันท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง	 (Collaboration	 Center	 for	
Monitoring	&	Evaluation)

4.	สง่เสรมิให้มีการทำางานโดยการมีสว่นรว่มของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง	และให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

5.	ส่งเสริมความร่วมมอืของหนว่ยงานภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดการบริการทางวิชาการและสหวิทยาการ

6.	พัฒนาเครือข่ายกับผู้รับบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร ์3
Excellence in Management for 
Sustainable Organization

เป้าประสงค์

1.	เพือ่ให้มีความพรอ้มดา้นทรพัยากรบุคคลท่ีเหมาะสม
ต่อการดำาเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

2.	เพื่อให้มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังท่ีเพียงพอ
ต่อการดำาเนินงานและการพัฒนาในอนาคต

3.	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
สนับสนุนการดำาเนินงานในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

4.	เพือ่ให้มีระบบประกันคณุภาพท่ีทำาให้ม่ันใจว่าจะนำา
สถาบันฯ	ไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน

5.	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันฯ	 ให้มีความโดด
เด่นในระดับสากล

กลยุทธ์

1.	พัฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร	การพัฒนา
บุคลากร	 การติดตามประเมินผล	 และการสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตและงาน

2.	พฒันาระบบการเงนิการบัญชี	ซึง่สามารถทำาให้การ
ทำางานมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

3.	มีการวิเคราะห์ต้นทุนในกิจกรรมหลัก	และการคาด
ประมาณไปในอนาคตเป็น	Green	Office

4.	พัฒนาฐานข้อมูล	DIPSRA	 ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการใช้งานของบุคลากรและสามารถใช้
ในการทำา Performance Agreement

5.	ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำา	 EdPEx	
เพื่อเปน็เครื่องมือในการประกนัคุณภาพ	และผนวก
งานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของการทำางาน
ประจำา

6.	ร่วมงานและมีผลผลิตร่วมกับองค์กรท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาประชากรและสังคมระดับโลก

7.	สนับสนุนให้นักวิชาการแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่าง	ๆ	เพ่ือให้ผลงานของสถาบัน	ฯ	
เป็นท่ีรู้จัก

8.	ใช้สือ่ผสมผสานหลายช่องทางเพือ่การเผยแพรภ่าพ
ลักษณ์และองค์ความรู้ของสถาบันฯ

ยุทธศาสตร ์4
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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	 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา
ปี	2547	-	2551

ผู้อำานวยการคนที่	6	
รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์พร	พันพึ่ง
ปี	2551	-	2559

ผู้อำานวยการคนที่	7	
รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์	เกรย์ 
ปี	2559	-	กุมภาพันธ์	2563

ผู้อำานวยการคนที่	8	
รองศาสตราจารย์	ดร.อารี	จำาปากลาย 
กุมภาพันธ์	2563	-	ปัจจุบัน
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(จากภาพเรียงจากซ้ายไปขวา)

เสาวภาค	สุขสินชัย,	พลอยชมพู	สุคัสถิตย์,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุมาภรณ์	ภัทรวาณิชย์,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พจนา	หันจางสิทธิ์,	

รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์	เกรย์,	รองศาสตราจารย์	ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร

คณะผู้บรหิาร (Administrative Board)

1 รองศาสตราจารย์	ดร.รศรินทร์	เกรย์
ผู้อำานวยการ
(21	กุมภาพันธ์	2559	-	กุมภาพันธ์	2563)

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุมาภรณ์	ภัทรวาณิชย์	
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม
(2	ตุลาคม	2559	-	กุมภาพันธ์	2563)

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
(1	มีนาคม	2559	-	กุมภาพันธ์	2563)

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พจนา	หันจางสิทธิ์
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ
(1	มีนาคม	2559	-	กุมภาพันธ์	2563)

5 รองศาสตราจารย์	ดร.ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต
รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
(1	มิถุนายน	2560	-	กันยายน	2561)
ที่ปรึกษาผู้อำานวยการสถาบันฯ
(1	ตุลาคม	2561	-	กุมภาพันธ์	2563)

6 เสาวภาค	สุขสินชัย
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
(7	มีนาคม	2559	-	กุมภาพันธ์	2563)

7 พลอยชมพู	สุคัสถิตย์
เลขานุการสถาบันฯ
(1	มิถุนายน	2559	-	ปัจจุบัน)
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โครงสรา้งและการบรหิารงาน

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
1)	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	 

(หลักสูตรนานาชาติ)
2)	สาขาวิชาวิจัยประชากรและ

สังคม	(หลักสูตรไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
1)	สาขาวิชาประชากรและ

สุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์	(หลักสูตร
นานาชาติ)

2)	สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
สังคม	(หลักสูตรไทย)

หลกัสูตร

กลุ่มงานวิจัย
1. สังคมกับการเปลี่ยนแปลง

ประชากรและครอบครัว	
2. ภาวะสูงวัยของประชากร
3.	เพศวิถี	เพศภาวะ	อนามัย

เจริญพันธุ์	และเอชไอวี/
เอดส์

4.	ประชากร	สิ่งแวดล้อม	
และสุขภาพ

5. การย้ายถิ่น	ความเป็น
เมือง	และแรงงาน

6. การติดตามและประเมินผล	
และระเบียบวิธีวิจัย

งานวจิยั

• งานบริหารทั่วไป
• งานคลังและพัสดุ
• งานวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน
• งานบริหารความเสี่ยง
• งานประกันคุณภาพ
• งานการศึกษา
• งานบริการวิชาการ 
• งานสื่อสารองค์กร
• งานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำานักงานผู้อำานวยการ
• ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิง

นวัตกรรมแห่งเอเชีย
• ศูนย์ศตวรรษิกชน
• ศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรี
• ศูนย์วิจัยความสุขคนทำางาน

แห่งประเทศไทย
• ศูนย์อ้างอิงข้อมูลทาง

ประชากร

ศูนย์ขอ้มูล



12   |   รายงานประจำาปี 2562

บุคลากร
สายวชิาการ

สายสนับสนุน

30

15

0

คน
31

1

ปริญญาเอก ปริญญาโท

การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 อาจารย์3

นักวิจัย1

ศาสตราจารย์1

รองศาสตราจารย์6

ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ3

ลูกจ้างโครงการวิจัย 41
สายสนับสนุนทั่วไป44

ผู้ช่วยอาจารย์1
นักปฏิบัติการวิจัย11

60

40

0

คน

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำากว่าปริญญาตรี

20

55

34

8

ตำาแหน่งวชิาการ
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งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน

งบบุคลากร
49,564,831.82 บาท

งบดำาเนินงาน
1,722,314.84 บาท

งบประมาณเงนิรายได้

งบดำาเนินงาน
16,068,000 บาท

งบบุคลากร 
6,150,000 บาท

งบอดุหนุน 
3,095,000 บาท

งบรายจา่ยอื่นๆ 
100,000 บาท

งบลงทนุ 
404,000 บาท

3.4%

96.6%

1.6%

23.8%

62.2%

12.0%

0.4%
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	ตั้งชลทิพย์
(13	กรกฎาคม	2561	-	ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์
(13	กรกฎาคม	2561	-	20	กุมภาพันธ์	2562)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุชาดา		ทวีสิทธิ์
(13	กรกฏาคม	2561	-	ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ชื่นฤทัย	กาญจนะจิตรา	
(13	กรกฎาคม	2561	-	5	สิงหาคม	2562)	

ประธานหลักสูตร
หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาประชากรศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาติ)

รองศาสตราจารย์	ดร.สุรีย์พร	พันพึ่ง	
(6	สิงหาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

ปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาวจิยัประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาประชากรและสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจรญิพันธ์ุ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดุสิตา		พึ่งสำาราญ	 
(21	กุมภาพันธ์	2562	-	ปัจจุบัน)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจิยัประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
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หวัหน้างาน

จำาเริญศรี	เขียวแก่ 
(1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2565)

ภาสกร		บุญคุ้ม
(23	เมษายน	2561	-	22	เมษายน	2565)

พอตา	บุนยตีรณะ
(1	กันยายน	2559	-	31	สิงหาคม	2563)

จารุวรรณ	จารุภูมิ
(13	มีนาคม	2560	-	12	มีนาคม	2564)

มนชญา	อภิวาทนสิริ
(1	ตุลาคม	2559	-	3	มิถุนายน	2562)

กรณิฐา	ศริ	(รักษาการ)
(4	มิถุนายน	2562	-	30	กันยายน	2562)

วราวรรณ	ฐาปนธรรมชัย
(1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2566)

งานการศึกษา

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและประกันคณุภาพ

งานบรหิารท่ัวไป

งานส่ือสารองค์กร



16   |   รายงานประจำาปี 2562

ผลงานและกิจกรรมเด่น 
รางวลันักวจิยัดีเด่น สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์: 
รางวลันักวจิยัระดับเพชร ประจำาปี 2561

รองศาสตราจารย์	ดร.ดุษฎ	ีอายุวัฒน์	หัวหน้าสาขาวิชาสงัคมศาสตร	์มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น	 และศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
หลักสูตรประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาประชากรศาสตร์	 ได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น	 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 :	 รางวัลนักวิจัยระดับเพชร	
ประจำาปี	 2561	 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
วันที่	4	กุมภาพันธ์	2562

รางวลัโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วนัพระราชทานนาม 
131 ปี มหาวทิยาลัยมหดิล
 
Dr.	Nyi	Nyi	 ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรและ
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ุ	(หลักสูตรนานาชาติ)	และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาประชากรศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	ได้รับรางวัลโครงการ	
50	ศิษย์เก่าดีเด่น	50	ปี	วันพระราชทานนาม	131	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล

Dean’s List ประจำาปีการศึกษา 2561

Mr.	I	Gusti	Ngurah	Edi	Putra	นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	 (หลักสูตร
นานาชาติ)	 ได้รับรางวัลผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม	 (คะแนน
เฉลี่ย	4.00)	“Dean’s	List”	ประจำาปีการศึกษา	2561	จากบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยมหิดล



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   17

รางวลัศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวทิยาลัย (ประเภทบรหิาร)

คุณอารีพันธ์	เจริญสุข	รองเลขาธิการ	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ศิษย์เก่าหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา
วิชาวิจัยประชากรและสังคม	 ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิต
วิทยาลัย	(ประเภทบริหาร)	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประจำาปี	2562

รางวลัวทิยานิพนธ์ดีเด่น ประจำาปี 2561 

นักศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยประชากรและสงัคม	(หลกัสตูรไทย)	
ได้รบัรางวัลวิทยานิพนธดี์เด่น	ประจำาปี	2561	จากบัณฑิตวิทยาลยั	มหาวิทยาลัยมหิดล	3	รางวัล	 
เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2562

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น จำานวน 1 คน  
• นายชาตินัย	หวานวาจา 

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จำานวน 2 คน  
• นางสาวกษมา	ยาโกะ	
• นางสาวนฤมล	เจริญใจ	
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กิจกรรมสำาคัญในปี 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมโครงการประสานงานวิจัย	“นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของ
ประเทศไทย”	ณ	Siam	Meeting	Room	1-3	โรงแรมเมอร์เคียว	กรุงเทพฯ

14 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมมหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อน	“ความสุข”	คนทำางาน	เรื่อง	“นโยบายและยุทธศาสตร์การ
สร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”	ณ	โรงแรมเอทัส	กรุงเทพฯ

10-13 พฤษภาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำางานโครงการ	THAI-ACP	ณ	ห้องประชุม
ประชาสังคมอุดมพัฒน์	(101)	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   19

1 กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	15	“ประชากรและสังคม	2562”	เรื่อง	“ครอบครัวไทย....
สะท้อนอะไรในสังคม”	(The	Reflection	of	Thai	Families	to	Society)	ณ	ห้องราชเทวีแกรนด์
บอลรูม	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ

13 กันยายน 2562
การประชุมเรื่อง	ค้นหา	และสะท้อนอดีต	ปัจจุบัน	อนาคต	“วัฒนธรรมองค์กร	ค่านิยมองค์กร	และ
ดีเอ็นเอ	(DNA)	บริษัท	ควอลิตี้	พลัส	เอสเทติค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด”	ณ	ห้องประชุมประชา
สังคมอุดมพัฒน์	(101)	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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8 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม	“Happy	University	Challenge:	ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”	
ณ	ห้องเมจิก	3	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ

11 ธันวาคม 2562
การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ	“โครงการ	SSM	program-JICA”
ณ	ห้องสระบัว	(109)	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

25 ธันวาคม 2562 
ต้อนรับ	 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	 นพ.ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 
พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้าเย่ียมส่วนงาน	 
(Council	Visit)		ณ	ห้องประชุมประชาสงัคมอุดมพฒัน์	สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม	มหาวิทยาลยัมหิดล
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On-site Interview and Active Recruitment 2019

25-27 มกราคม 2562
ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.มาร์ก	 เฟิลแคร์	 อาจารย์	 ดร.สพญ.
สรัญญา	สุจริตพงศ์	และ	นางสาวพิชญ์ชาดา	มีใจเย็น	สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ดำาเนินการจัดทำา	On-site	 
Interview	and	Active	Recruitment	2019	เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
เรียน	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	จัดโดย	บัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยมหิดล

1-5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์	 ดร.อารี	 จำาปากลาย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร. 
สักกรินทร์	 นิยมศิลป์	 และ	 นางสาววราวรรณ	 ฐาปนธรรมชัย	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ดำาเนินการจัด
ทำา	On-site	Interview	and	Active	Recruitment	2019	เพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครเรียน	ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	จัดโดย	
บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล

2 มีนาคม 2562
ณ	กรุงกาฐมาณฑุุ	ประเทศเนปาล

ผู้ช่วยศาตราจารย์	ดร.ภูเบศร์	สมุทรจักร	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์	อาจารย์	ดร.	ดุสิตา	พึ่งสำาราญ	นางสมปรารถนา	
นามขาน	และ	นางสาวแพรวนภา	บาลนคร	สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ดำาเนินการจัดทำา	 On-site	 
Interview	and	Active	Recruitment	2019	เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
เรียน	ณ	กรุงกาฐมาณฑุ	ประเทศเนปาล	จัดโดย	บัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยมหิดล

8-10 มีนาคม 2562
ณ	กรุงย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมา

ผูช่้วยศาตราจารย์	ดร.ดุสติา	พึง่สำาราญ	Dr.Wakako	Takeda	และ	
นางกรณฐิา	ศร	ิสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม	มหาวิทยาลยัมหิดล	
ดำาเนินการจัดทำา	On-site	Interview	and	Active	Recruitment	
2019	เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน	ณ	กรุงย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมา	จัด
โดย	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล
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สรา้งความเป็นเลิศด้านการวจิยัทางประชากรและสังคม

กลุม่งานวจิยั

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ให้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้	ความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวมาโดยตลอด	 และกำาหนดให้การวิจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวต่อสังคมไทย	เป็นกลุ่มงานวิจัยหลักกลุ่มหนึ่งของสถาบันฯ	โดย
มีเป้าหมายหลัก	คือ	การผลิตองค์ความรู้ด้านประชากร	ครอบครัว	และสังคม	ที่อยู่บนฐานของการวิจัย	
เพ่ือถ่ายทอดไปสูส่าธารณะและผูก้ำาหนดนโยบาย	ให้เกิดความเข้าใจและสามารถรบัมือกับการเปลีย่นแปลง
ได้อย่างเหมาะสม	ประเด็นงานวิจัยในขอบข่ายความสนใจของกลุ่มงานวิจัยนี้	มี	2	ส่วน	คือ	ส่วนที่เป็น
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางประชากร	 และส่วนท่ีเป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางครอบครัว	 ท้ังสอง
ประเด็นนี้เชื่อมโยงกับสังคมไทยอย่างไร	

	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้ริเริ่มโครงการเฝ้าระวังทางประชากร	
เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และการดูแลระยะยาว	เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย	ซึ่งเป็นการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ในทุก	 ๆ	 ด้านของผู้สูงอายุไทย	 ท้ังด้านประชากรศาสตร์	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	
สังคมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	และการสื่อสาร	ในมิติต่าง	ๆ	ซึ่งมุ่งเน้นมิติที่ผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีมีความสำาคญัต่อสงัคมไทย	โดยการดงึศักยภาพของผูสู้งอายุออกมา	เพือ่ให้ผูส้งูอายุตระหนัก
ถึงคณุคา่ของตนเอง	และสงัคมเห็นความสำาคญัของผูสู้งอายุในฐานะท่ีเป็น	“คลงัแห่งสมองและภมิูปัญญา”	
รวมทั้งเป็น	“ห่วงโซ่ทางวัฒนธรรม”	ที่ถ่ายทอดดมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง

1. สังคมกับการเปลีย่นแปลงประชากรและครอบครวั
 Social and Population and Family Changes

2. ภาวะสูงวยัของประชากร
 Population Ageing

	 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ	เพศวิถี	เพศภาวะ	อนามัยเจริญพันธ์ุ	และเอชไวอี/เอดส์	มีความจำาเป็นย่ิงยวด
ต่อสังคมไทยท้ังท่ีเป็นปัจจุบันและต่อไปในอนาคต	การผลักดันการวิจัยในกลุ่มน้ีอย่างจริงจังมีเป้าหมายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงชุดฐานข้อมูลและชุดองค์ความรู้	ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันนโยบายและการรณรงค์สาธารณะ
ท่ีไปสนับสนุนให้เกิดการปรับเปล่ียนท้ังในเชิงโครงสร้างสังคม-วัฒนธรรม	 และพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคล	
ให้ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของปัจจุบัน	 ท่ีจะนำาพาประชากรท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย
เข้าถึงสุขภาวะทางเพศได้อย่างถ้วนหน้า

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

งานวจิยั
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6. การติดตามและประเมนิผล และระเบียบวธิวีจิยั
 Monitoring & Evaluation and Research Methodology

	 กรอบการวิจัยของกลุ่มประชากร	 สิ่งแวดล้อม	 และสุขภาพ	 มุ่งเน้นไปท่ีการทำาความเข้าใจ
ปฏสิมัพันธร์ะหว่างการเปลีย่นแปลงทางประชากรและสิง่แวดลอ้ม	ท่ีสง่ผลต่อสขุภาพหรอืสขุภาวะของ
ประชากร	และพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาวะของประชากร	เช่น	การออกกำาลังกาย	การบริโภค
ผักและผลไม้	เป็นต้น	

	 กลุ่มวิจัยการย้ายถิ่น	ความเป็นเมืองและแรงงาน	มุ่งเน้นศึกษาประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประกอบด้วย	การย้ายถิ่นภายในประเทศ	การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ	ความเป็นเมือง	การตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์		อาณาบรเิวณศึกษา	(Area	Studies)	กำาลงัแรงงานและตลาดแรงงาน	ท้ังน้ีมีวัตถุประสงค์
หลักคือ	การนำาเอาแนวคิด	ทฤษฎี	และระเบียบวิธีวิจัย	มาใช้ในการศึกษาและนำาผลของการศึกษาไป
สู่การกำาหนดนโยบาย	กรอบวิสัยทัศน์และทิศทางการวิจัยในอนาคต

	 ในฐานะท่ีเป็นสถาบันวิจัยช้ันนำา	สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม	มหาวิทยาลยัมหิดล	มีความ
พยายามและทุ่มเทในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึน	 เข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายได้ดีขึ้น	 และเข้าใจพฤติกรรมของประชากรได้ดียิ่งขึ้น	 กลุ่มวิจัยนี้ยังมุ่งเน้นไป
ที่การติดตามและประเมินผล	(M&E)	ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำาคัญสำาหรับโครงการวิจัยและการดำาเนิน
โครงการ

4. ประชากร ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ
 Population, Environment and Health

5. การย้ายถ่ิน ความเป็นเมอืง และแรงงาน 
 Migration, Urbanization and Labour
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โครงการวจิยั
1. โครงการประชากรเด็กข้ามชาติ:	การเลี้ยงดู	การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา	ในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	อำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
2. โครงการประสานงาน	 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ประจำา

ปีงบประมาณ	2562
3.	 โครงการ	Governing	Harmful	Commodities:	the	Case	of	Ultra-Processed	Foods
4.	 โครงการ	CSE	for	Deaf	Girls	and	Woman
5. โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน	ซี-อัลฟ่า
6. โครงการการทบทวนและประเมินโครงการ	 ส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ	 

ภายใต้การประชุมนานาชาติ	รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	(PMAC)
7.	 โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัวเปราะบางในพื้นท่ีชายแดนภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
8. โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำางานองค์กร
9.	 โครงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อกำาหนดหัวข้องานวิจัยท่ีสำาคัญในการจัดการปัญหาภาวะ 

น้ำาหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย
10.	โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข
11. โครงการถอดบทเรียนและจัดทำาเอกสารเพื่อเผยแพร่งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ประจำาปี	

2562
12. โครงการ	Empowering	Civil	Society	Organizations	for	the	Protection	of	Migrant	
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3. จรัมพร โห้ลำายอง, วิภาพร จารุเรืองไพศาล,	และประไพศรี	โห้ลำายอง.	(2562).	กรอบวิธีคิด
ในการทำางาน	ความสุข	และความทุ่มเทในการทำางาน	ของบุคลากรในภาคการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา.	วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี,	8(2)
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เครอืข่ายความรว่มมอื 
• 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)
• Johns	Hopkins	University,	USA
• Kabul	University,	Afghanistan
• King’s	College	London,	UK	
• Kyoto	University,	Japan	
• MEASURE	Evaluation
• Moscow	State	Institute	of	International	Relations	of	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	

(MGIMO	University),	Russia
• Mount	Saint	Vincent	University,	Canada
• Nanjing	University	of	Posts	and	Telecommunications,
• National	Chiao	Tung	University,	Taiwan
• National	Institutes	of	Health,	USA
• National	Institutes	of	Public	Health,	Mexico
• 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
• Syracuse	University,	USA
• The	Joint	United	Nations	Programme	on	HIV/AIDS	(UNAIDS)
• Umea	University,	Sweden
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• United	Nations	Children’s	Fund	(UNICEF)
• United	Nations	Population	Fund	(UNFPA)
• Universitas	Diponegoro	(UNDIP),	Indonesia
• Universitas	Gadjah	Mada,	Indonesia
• Universitas	Indonesia,	Demographic	Institute,	Indonesia
• University	of	Bonn,	Department	of	Geography,	Germany
• University	of	California,	Berkeley,	USA
• University	of	Ghana,	Ghana
• University	of	Glasgow,	Scotland
• University	of	Michigan,	USA
• University	of	North	Carolina,	USA
• University	of	Oklahoma,	USA
• University	of	Oxford,	UK
• University	of	Paris,	Institute	de	Demographic	–IDUP,	France
• University	of	Portsmouth,	UK	
• University	of	Rajshahi,	Bangladesh
• University	of	Sussex,	UK
• University	of	Utah,	USA	
• University	of	Vienna,	Austria
• University	of	Washington,	USA
• World	Health	Organization



34   |   รายงานประจำาปี 2562

สรรสรา้งการศึกษา เพ่ือการเปล่ียนแปลง 

งานการศึกษา
ทางประชากรศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561-กรกฏาคม 2562)
*	จำานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียน	จำาแนกตามภูมิภาคและประเทศ	รายละเอียดหน้า	58

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม  
(หลักสูตรไทย)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการ
วิจัย	วางแผน	และวิเคราะห์ปัญหาประชากรและสังคมในแง่มุมต่างๆ	และ
สามารถนำาความรู้ด้านประชากรไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน	หรือดำาเนิน
โครงการต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9

2

จำานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาจำานวนนักศึกษาที่รับเข้า

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสังคม  
(หลักสูตรไทย)

เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 ในการ
ประยุกต์แนวทฤษฎ	ีตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	เพือ่ทำาวิจัยด้านประชากร
และสังคม	 มีทักษะในการวิเคราะห์	 วิพากษ์	 และสร้างองค์ความรู้ด้าน
ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ	 มีภาวะนำาด้านวิชาการ	
มีทักษะการสื่อสาร	ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

9

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้	ความสามารถระดับสูง	เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ด้านประชากรศาสตร์	 ทำาการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้
ใหม่และพฒันาระเบียบวิธวิีจัยให้มีคณุภาพ	เพือ่นำาผลการศึกษาไปกำาหนด
นโยบายและวางแผน

7 7

การศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์  
(หลักสูตรนานาชาติ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ด้านประชากรศาสตร์
และอนามัยเจริญพันธุ์	มีความรู้ความสามารถในการวิจัยประเมินผล	และ
วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมต่างๆ	ด้านประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์	
รวมทั้งโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 12
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แหล่งทุนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 - กรกฏาคม 2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก	5	องค์กร	จำานวน	9	ทุน

1)	โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(คปก.)	จำานวน	1	ทุน
2)	ทุนโครงการพัฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ		
				สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	จำานวน	1	ทุน
3)	ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จำานวน	1	ทุน
4)	ทุน	Mahidol	Postgraduate	จำานวน	5	ทุน
5)	ทุนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จำานวน	1	ทุน

ทุนการศึกษาต่างประเทศจาก	3	องค์กร	จำานวน	5	ทุน
1)	Mahidol	-	Norway	Capacity	Building	Initiative	for	ASEAN	(CBIA),	Norway	จำานวน	1	ทุน
2)	Badan	Kependudukan	Dan	Keluarga	Berencana	Nasional	(BKKBN)	จำานวน	2	ทุน
3)	United	Nations	Population	Fund	(UNFPA),	Afghanistan	จำานวน	2	ทุน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) 
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	3	ทุน	

1)	โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(คปก.)	จำานวน	1	ทุน
2)	ทุนเฉลิมพระเกียรติ	60	ปี	ครองราชสมบัติ	2	ทุน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและ 

อนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	2	ทุน	

• ทุนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	จำานวน	1	ทุน	
• ทุน Mahidol Postgraduate จำานวน 1 ทุน

ทุนการศึกษาต่างประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	6	ทุน	
• Capacity	Building	for	Institute	in	Myanmar	Scholarship	(CBIM	2),	Norway	จำานวน	4	ทุน	
• United	Nations	Population	Fund	(UNFPA),	Democratic	People’s		 

Republic of Korea จำานวน 2 ทุน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) 
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก	2	องค์กร	จำานวน	8	ทุน

1)	ทุนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
1.1)	ประเภททุนการศึกษา	จำานวน	2	ทุน		
1.2)	ประเภททุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน	จำานวน	2	ทุน

2)	ทุนเฉลิมพระเกียรติ	60	ปี	ครองราชสมบัติ	4	ทุน	
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563)

	 สถาบันฯ	 มีแผนการจัดโครงการ	 หรือกิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนานักศึกษานอก
เหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรหลายโครงการหรือหลายกิจกรรม	ดังนี้	

1)	ทุกหลักสูตรกำาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา	 Research	 Ethics	 ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย	
หรอืเข้ารบัการอบรมจรยิธรรมการวิจัยฯ	และสง่เสรมิให้นักศึกษามีคณุธรรมและจรยิธรรมทางวิชาการ	

2)	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมความรู้ตามความสนใจและในช่ัวโมงเรียนของนักศึกษา	 พร้อมท้ังมีการ
ประเมินผลการศึกษาดูงานเพื่อใช้ในการปรับปรุงการศึกษาดูงานในปีต่อไป	

3)	จัดให้มี	Love	U	Club	ปีการศึกษาละ	5	ครัง้	ซึง่เป็นการสง่เสรมิกิจกรรมรว่มกันระหว่างนักศึกษาไทย
และต่างชาติเพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันฯ	มีโอกาสสันทนาการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม
เรื่องต่างๆ	 ท่ีสนใจเพื่อสร้างศักยภาพและบุคลิกภาพสำาหรับนักศึกษาและเพ่ือแบ่งปันความสามารถ
เฉพาะทางให้เพื่อนๆ	และคณาจารย์	

4)	ทุกหลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษานำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 และนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการเขียนบทความ	 
ทางวิชาการ 

5)	เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัยจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในทุกข้ันตอนในวิชาการ
วิจัยเชิงปริมาณและวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ภาคสนามจริง	

6)	เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิจัยในตำาแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย	ร่วมกับคณาจารย์	
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการทำาวิจัยเพื่อใช้ในการเขียนบทความ	และทำาวิทยานิพนธ์	

7)	จัดให้มีโครงการบำาเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์	 4	 หลักสูตร	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสบำาเพ็ญประโยชน์	มีกิจกรรมร่วมกัน	และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์	 ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าท่ีของ
สถาบันฯ

8)	สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอผลงานวิจัย	 เตรียมความพร้อมก่อนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบ
วิทยานิพนธ์ในเสวนาใต้ชายคาประชากรทุกวันพุธ	 เวลา	 12.30	 –	 13.30	 น.	 เพื่อสร้างศักยภาพ
ของนักศึกษาในการเสนอผลงานวิจัย	 และนำาข้อเสนอแนะจากการเสวนาไปปรับปรุงโครงร่างและ
วิทยานิพนธ์	

9)	สนับสนุนให้มีพิธีไหว้ครเูป็นประจำาทุกปีเพือ่สบืสานประเพณแีละวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์และศิษย์	
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม		

10)สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมการสืบค้นข้อมูลทาง	 Electronic	 ของห้องสมุดเพื่อเรียนรู้	 
วิธีการใช้ห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล	 เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน	 
การทำารายงานและการทำาวิทยานิพนธ์	
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ปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) 

19 ตุลาคม 2561
โครงการบำาเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน	ประจำาปีการศึกษา	2561

10 มีนาคม 2562 
นายสุริยา	 คลังฤทธิ์	 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม	 และนางสาวภัสสร	 
ม่ิงไธสง	นักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา
วิจัยประชากรและสงัคม	เข้ารว่มนำาเสนอผลงานวิชาการแบบ
ปากเปลา่	ในการประชมุนานาชาต	ิ21st Cornell	Southeast	
Asia	 Program	 Graduate	 Student	 Conference:	
“Conformities	and	Interruptions	in	Southeast	Asia”,	
Cornell	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

8-17 ตุลาคม 2561
โครงการ	“SAKURA	Exchange	Program	in	Science:	
Collaborative	Research	and	Education	on	Global	
Health”	ณ	มหาวิทยาลัยฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น

4-6 กรกฎาคม 2562
นายดิฐพง ศ์	 ประ เสริ ฐไพฑูร ย์	 และนายพงษ์ ศัก ด์ิ 	 
สกุลทักษิณ	 นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขา
วิชาวิจัยประชากรและสังคม	 เข้าร่วมประชุมและนำาเสนอ
ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา	 
ครัง้ท่ี	13	ในหัวข้อ	“มนุษย์ในโลกดิจิทัล”	ณ	ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร	(องค์การมหาชน)
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มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรกิารวชิาการ

การบรกิารวชิาการ “อบรม-ประชมุ-ศึกษาดงูาน”

ยุโรป

อเมรกิา อบรม	1	คน
ประชุม	111	คน
ศึกษาดูงาน	20	คนอบรม	4	คน

ประชุม	131	คน
ศึกษาดูงาน	4	คน

จำานวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมบรกิารวชิาการ ประจำาปี 2562 ท้ังส้ิน 1,981 คน

บรกิารวชิาการ

อบรม 168 คน ประชมุ 1,628 คน และศึกษาดงูาน 185 คน

*	ดูรายละเอียกเพิ่มเติม	หน้าที่	64-69
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เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

เอเชยี (อื่นๆ)

โอเชยีเนีย
แอฟรกิา

อบรม	 159	คน
ประชุม	1,108	คน
ศึกษาดูงาน	137	คน

ประชุม	46	คน

อบรม	1	คน
ประชุม	168	คน
ศึกษาดูงาน	41	คน

อบรม	3	คน
ประชุม	64	คน
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การนำาเสนอผลงานระดับนานาชาติ

*	ดูรายละเอียกเพิ่มเติม	หน้า	74-75

การนำาเสนอแบบปากเปล่า 

(Oral Presentation)

การนำาเสนอแบบโปสเตอร์  
(Poster Presentation)

12

42

11

3

อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา

ข้อมูลการได้รบัเชญิของบุคลากร 

จำานวนครั้ง

ในการประชุมระดับนานาชาติ	(มกราคม	-	ธันวาคม	2562)
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เสวนาวชิาการ “ใต้ชายคาประชากร”
สถาบันฯ	 ได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และอภิปรายผลงานวิจัยและประเด็นวิจัยต่าง	 ๆ	 ทุกวันพุธ	 
เวลา	12.30	–	13.30	น.	โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งในและนอกสถาบันฯ	เป็นผู้นำาเสนอและผู้ร่วม
ฟัง	จำานวนการนำาเสนอในเสวนาวิชาการ	“ใต้ชายคา”	รวม	39	เรื่อง	แบ่งเป็นกลุ่มวิจัยได้ดังนี้	

“หอ้งสมุด” เฉพาะทางด้านประชากรศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
จำานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีทั้งหมด	(ณ	31	ธันวาคม	2562)

หมายเหตุ*	หนังสือพิมพ์จัดซื้อด้วยเงินสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	/	ห้องสมุดจัดเก็บฉบับ	6	เดือนย้อนหลัง-ปัจจุบัน

*	ดูรายละเอียกเพิ่มเติม	หน้าที่	76-77

สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
ประชากรและครอบครัว

ภาวะสูงวัยของประชากร

เพศวิถี	เพศภาวะ	อนามัยเจริญพันธุ์	
และเอชไอวี/เอดส์

ประชากร	สิ่งแวดล้อม	
และสุขภาพ

การย้ายถิ่น	
ความเป็นเมือง	
และแรงงาน

การติดตามและประเมินผล	
และระเบียบวิธีวิจัย

11
6

6
1

4

11

หนังสือ/ตำาราวิชาการ 13,416 เล่ม

วิทยานิพนธ์ 1,219 เล่ม

รายงานการวิจัย 91 เล่ม

วารสารฉบับปัจจุบัน 1,304 เล่ม

วารสารเย็บเล่ม 176 เล่ม

หนังสือพิมพ์ 2,160 ฉบับ

ซีดีรอม 1,271 แผ่น
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ศูนย์อา้งองิข้อมูล
ทางประชากรและสังคม 
ศูนย์ศตวรรษิกชน (Thai Centenarians Center) 
www.thaicentenarian.mahidol.ac.th

มีวัตถุประสงคเ์ป็นแหลง่ข้อมูลความรูเ้ก่ียวกับผูส้งูอายุและศตวรรษกิชนหรอืประชากรท่ีมีอายุ	100	ปีข้ึนไป	 
(Centenarian–คนร้อยปีหรือศตวรรษิกชน)	 ในประเทศไทย	 เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของ 
คนอายุ	100	ปี	สอดคล้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลที่นำาเสนอข้อมูลผ่านบทความ	สถิติตัวเลข	 
คำาศัพท์	ข่าวสารความรู้วิทยานิพนธ์	งานวิจัย	บทความ	และกระดานข่าว	

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

จัดต้ังข้ึนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการย้ายถ่ินเป็นศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ	และหน่วยงานเครอืข่ายความรว่มมือของสถาบันฯ	ผา่นกิจกรรมการวิจัยแบบ 
สหวิทยาการและการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพือ่พฒันาคณุภาพชีวิตของผูย้้ายถ่ินในประเทศไทยและในภมิูภาค
ผ่านทางงานวิจัยสิ่งตีพิมพ์และจดหมายข่าว

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

สถาบันฯ	ได้พฒันา	“มิเตอรป์ระเทศไทย”	เป็นเครือ่งมือนำาเสนอสถิติข้อมูลด้านประชากร	สขุภาพอนามัย	
เศรษฐกิจสังคมและสิง่แวดลอ้ม	‘ตามเวลาจรงิ’	เพือ่ให้สาธารณชนเห็นความสำาคญัของข้อมูลด้านประชากร	
และสามารถนำาข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้	สถิติข้อมูลที่นำาเสนอในมิเตอร์ประเทศไทยได้จากการคาดประมาณ
ของ	 “คณะทำางานฉายภาพประชากร”	 ของสถาบันฯ	 ซึ่งใช้ข้อมูลจากการจดทะเบียน	 และการสำารวจ
จากแหล่งต่างๆ	 คำานวณอัตรา	 และตัวชี้วัดต่างๆ	 เพื่อนำาเสนอให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด 
เหล่านั้นตามเวลาที่เปลี่ยนไป

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

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย	 เป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินงานของโครงการ	 
“การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำางานแห่งประเทศไทย”	 ได้รับการสนับสนุนจากสำานักสุขภาวะ
องค์กร	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษาวิจัย	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 บริการด้านองค์ความรู้	 และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ท่ีสำาคัญ	 อีกท้ังยังเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัย	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำางาน	 
องค์ความรู้ด้านการวิจัยสุขภาวะองค์กร	 และการบริหารจัดการองค์กรแห่งความสุข	 รวมถึงการให้ 
คำาปรึกษาเรื่องความสุขคนทำางานทั้งเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ	 เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ศัพทานุกรมการวจิยัทางประชากรและสังคม 
www.popterms.mahidol.ac.th

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมศัพท์วิชาการด้านการวิจัยทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์	โดยถอด
ความหมายจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย	 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญสำาหรับสื่อความคิดและข้อมูล
ความรู้ต่างๆ

การสร้างศัพท์ให้เป็นภาษาไทยจะช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างสาขากัน	
และระหว่างนักวิจัยกับคนท่ัวไป	 การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านทางโครงการศัพทานุกรมฯ	 น้ีถือเป็น
ภารกิจสำาคัญของสถาบันฯ	 โดยมีการนิยามศัพท์ฯ	 ปรับปรุงแก้ไขศัพท์บัญญัติ	 และคำาอธิบายศัพท์
ที่ได้รวบรวมไว้แล้วให้สมบูรณ์ขึ้น	มีการจัดแบ่งศัพท์ที่จะนิยามออกเป็น	3	หมวดใหญ่	คือ	(1)	การ
วิจัย	(2)	ประชากร	และ	(3)	สังคม

การวิจัย	 เป็นศัพท์ทางด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์	 ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ	 ระเบียบวิธีวิจัย	 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	วิเคราะห์	และเสนอผล	รวมทั้งศัพท์สถิติต่างๆ	ที่ใช้ในการวิจัย

ประชากร	เป็นศัพท์ทางด้านประชากรศาสตร์	ประชากรวิทยา	และการศึกษาเรื่องประชากรทั่วๆ	ไป

สังคม	เป็นศัพท์ทางสังคม	สุขภาพ	การวางแผนครอบครัว	อนามัยเจริญพันธุ์	รวมทั้งเรื่องนิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางสังคมที่สถาบันฯ	ให้ความสนใจและดำาเนินการอยู่

นอกจากน้ัน	ยังมีศัพท์ท่ีอาจเรยีกว่าอยู่ใน	“หมวดอ่ืนๆ” คอืไม่สามารถจัดเข้าหมวดใดในท้ังสามหมวด 
ดังกล่าวอยู่อีกจำานวนหนึ่ง	เช่น	ชื่อหน่วยงาน	หรือองค์การต่างๆ

ดีโมพีเดีย พจนานุกรมประชากรศาสตร ์ 
th-ii.demopaedia.org/wiki

คณะกรรมธิการประชากรแห่งสหประชาชาติ	 เสนอให้จัดทำาพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา	 
โดยมีสหพันธร์ะหว่างประเทศเพือ่การศึกษาทางวิทยาศาสตรเ์รือ่งประชากร	(International	Union	for	
the	Scientific	Study	of	Population:	IUSSP)	รับหน้าที่ดำาเนินการตั้งแต่ปี	2498	มีวัตถุประสงค์
เพือ่รวบรวมคำาศัพท์ทางประชากรศาสตร	์ในช่วงเริม่ต้นมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ	ฝรัง่เศส	และสเปน	 
ต่อมามีการปรับปรุงและแปลภาษาอื่นๆ	เพิ่มเติมอีก	

ในปี	2552	มีโครงการปรับปรุงพจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษาขึ้น	โดยการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่
เรยีกว่า “ดโีมพีเดีย”	ซึง่พัฒนาการนำาเสนอดว้ยวิธกีารของวิกิ	(Wiki-based)	และมีแผนท่ีจะเพิม่ภาษา
ของประเทศในทวีปเอเชียอีก	6	ภาษา	คอื	ภาษาเกาหล	ีอินโดนีเซยี	มาเลย์	เนปาล	ไทย	และเวียดนาม	
ปัจจุบันมีท้ังหมด	14	ภาษา	โดยผูใ้ช้พจนานุกรมสามารถคน้หาศัพท์ประชากรศาสตรค์ำาหน่ึง	แล้วโยงไป
สูศั่พท์คำาอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องกัน	หรอืเปลีย่นไปดูศัพท์คำาน้ันในอีกภาษาหน่ึงหรอือีกฉบับพมิพห์น่ึง	เน่ืองจาก
พจนานุกรมที่พิมพ์แต่ละฉบับประกอบด้วยบทต่างๆ	ตามประเด็นเรื่อง	พจนานุกรมประชากรศาสตร ์
พหุภาษา	ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ	ฉบับภาษาไทยเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2556
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หนังสือและรายงานการวจิยั

1.	การลงทุนเพื่อสังคมสูงวัย	(จำานวนดาวน์โหลด:	27)
ผู้แต่ง:	ธีรนงค์	สกุลศรี,	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข	

2.	ราคาของการมีลูก	เมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียวกัน	(จำานวนดาวน์โหลด:	38)
ผู้แต่ง:	มนสิการ	กาญจนะจิตรา,	ทรงพันธ์	เจิมประยงค์,	กัญญาพัชร	สุทธิเกษม,	รีนา	ต๊ะดี	

3.	สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	พ.ศ.	2561	(จำานวนดาวน์โหลด:	48)
บรรณาธิการ:	ปราโมทย์	ประสาทกุล,	ลัดดา	ดำาริการเลิศ,	ศิริวรรณ	อรุณทิพย์ไพฑูรย์,	วิราภรณ์	โพธิศิริ,	จงจิตต์	 
ฤทธิรงค์,	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	ศุทธิดา	ชวนวัน,	เสาวภา	อุสาพรม,	สุภรต์	จรัสสิทธิ์,	กาญจนา	เทียนลาย,	 
จิรวรรณ	มาท้วม,	กชนันท์	อินสมพันธุ์,	กรรณิการ์	เสนา

4.	Situation	of	the	Thai	Elderly	2018	(จำานวนดาวน์โหลด:	15)
บรรณาธิการ:	ปราโมทย์	ประสาทกุล,	ลัดดา	ดำาริการเลิศ,	ศิริวรรณ	อรุณทิพย์ไพฑูรย์,	วิราภรณ์	โพธิศิริ,	จงจิตต์	 
ฤทธิรงค์,	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	ศุทธิดา	ชวนวัน,	เสาวภา	อุสาพรม,	สุภรต์	จรัสสิทธิ์,	กาญจนา	เทียนลาย,	 
จิรวรรณ	มาท้วม,	กชนันท์	อินสมพันธุ์,	กรรณิการ์	เสนา

1 2 3 4

5 6 7 8

5.	เด็กข้ามชาติ:	เกิด	อยู่	โต	อย่างไร	(จำานวนดาวน์โหลด:	30)
ผู้แต่ง:	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	กัญญา	อภิพรชัยสกุล

6.	Thai	Health	2019:	Online	Social	Media	–	A	Double	Edged	Sword	Thai	Health	
in	the	Context	of	a	Socially-Connected	World	(จำานวนดาวน์โหลด:	16)
ผู้แต่ง:	Institute	for	Population	and	Social	Research,	Mahidol	University;	Nakhon	Pathom

7.	การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย	(จำานวนดาวน์โหลด:	39)
ผู้แต่ง:	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	สุภรต์	จรัสสิทธิ์,	ณัฐณิชา	ลอยฟ้า

8.	แม่วัยรุ่น	ในประเทศไทย:	การบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายฐานข้อมูล	ในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่	(จำานวนดาวน์โหลด:	21)
ผู้แต่ง:	มนสิการ	กาญจนะจิตรา,	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์
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9.	ครอบครัวเปราะบาง	(จำานวนดาวน์โหลด:	37)
ผู้แต่ง:	ภูเบศร์	สมุทรจักร,	กมลชนก	ขำาสุวรรณ,	พิมลพรรณ	นิตย์นรา

10.	บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัย	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือก	และผลที่เกิดขึ้น
ในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	(จำานวนดาวน์โหลด:	6)
ผู้แต่ง:	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	รุ้งทอง	ครามานนท์,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ

11.	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT)	และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
จัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	(จำานวนดาวน์โหลด:	10)
ผู้แต่ง:	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	รุ้งทอง	ครามานนท์,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ

12.	การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิต	(จำานวนดาวน์โหลด:	5)
ผู้แต่ง:	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ,	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	รุ้งทอง	ครามานนท์
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13.	ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต	(จำานวนดาวน์โหลด:	4)
ผู้แต่ง:	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	รุ้งทอง	ครามานนท์,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ

14.ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิต	(จำานวนดาวน์โหลด:	3)
ผู้แต่ง:	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	รุ้งทอง	ครามานนท์,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ

15.	ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการ 
และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต	(จำานวนดาวน์โหลด:	4)
ผู้แต่ง:	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	รุ้งทอง	ครามานนท์,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ

16.	รายงานการวิจัย	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบท 
ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	(จำานวนดาวน์โหลด:	6)
ผู้แต่ง:	ฉันท์หทัย	อาจอ่ำา,	ปาณฉัตร	ทิพย์สุข,	รุ้งทอง	ครามานนท์,	สุริยาพร	จันทร์เจริญ
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17.	กลไกอภิบาลงานสุขภาพโลกของไทย	(จำานวนดาวน์โหลด:	16)
ผู้แต่ง:	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	กัญญาพัชร	สุทธิเกษม

18.	ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว	(แต่)	ไม่เดียวดาย	(จำานวนดาวน์โหลด:	42)
ผู้แต่ง:	ศุทธิดา	ชวนวัน,	ภัทราพร	ตาสิงห์,	กัญญา	อภิพรชัยสกุล,	กาญจนา	เทียนลาย

19.	ประชากรและสังคม	2562:	ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม	(จำาหน่าย)
ผู้แต่ง:	จงจิตต์	ฤทธิรงค์,	ศุทธิดา	ชวนวัน,	สิรินทร์ยา	พูลเกิด,	สพญ.	สรัญญา	สุจริตพงศ์

20.	นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย	(จำานวนดาวน์โหลด:	24)
ผู้แต่ง:	รศรินทร์	เกรย์,	อภิชาติ	จำารัสฤทธิรงค์,	กัญญา	อภิพรชัยสกุล,	มนสิการ	กาญจนะจิตรา,	รีนา	ต๊ะดี,	 
กาญจนา	เทียนลาย,	เฉลิมพล	แจ่มจันทร์,	สุภรต์	จรัสสิทธิ์,	ณัฐณิชา	ลอยฟ้า,	สุรีย์พร	พันพึ่ง,	สักกรินทร์	นิยมศิลป์,	 
วิภาพร	จารุเรืองไพศาล,	กาญจนา	ตั้งชลทิพย์,	กัญญาพัชร	สุทธิเกษม,	มาร์ก	เฟิลแคร์,	ธีรนงค์	สกุลศรี,	ธีรนุช	ก้อนแก้ว
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21.	สุขภาพคนไทย	2562	:	สื่อสังคม	สื่อสองคม	สุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล	(จำานวนดาวน์โหลด:	30)
ผู้แต่ง:	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

22.	การเดินทางของเรือนจำาสุขภาวะ	(จำานวนดาวน์โหลด:	6)
ผู้แต่ง:	กุลภา	วจนสาระ	

23.	การเข้าถึงความยุติธรรมในระบบกฎหมายพหุลักษณ์ของกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ในประเทศไทย:	 
ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้งและผู้หญิงมาเลย์-มุสลิม	(จำานวนดาวน์โหลด:	9)
ผู้แต่ง:	สุชาดา	ทวีสิทธิ์

24.	Situation	of	the	Thai	Elderly	2017	(จำานวนดาวน์โหลด:	24)
ผู้แต่ง:	ปราโมทย์	ประสาทกุล,	ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์,	จงจิตต์	ฤทธิรงค์,	ศุทธิดา	ชวนวัน,	มนสิการ	กาญจนะจิตรา,	 
สุภรต์	จรัสสิทธิ์,	กาญจนา	เทียนลาย,	ศิริวรรณ	อรุณทิพย์ไพฑูรย์,	จิรวรรณ	มาท้วม,	กรรณิการ์	เสนา
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จำานวนข่าว และบทความท่ีเผยแพรผ่่านส่ือชอ่งทางต่างๆ

เว็บไซต์ 2560 2561 2562

เว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
www.ipsr.mahidol.ac.th

317,136 336,958 270,213

ศูนย์ศตวรรษิกชน
www.thaicentenarian.mahidol.ac.th

62,580 51,893 46,350

มิเตอร์ประเทศไทย
www.thailandometers.mahidol.ac.th

31,317 48,017 30,498

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล
www.migrationcenter.mahidol.ac.th

5,425 6,173 2,857

ศัพทานุกรมทางประชากรและสังคม
www.popterms.mahidol.ac.th

30,995 26,540 25,962

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา
www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th

225,853 163,439 174,634

จำานวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ ปี  2560 - 2562

281

Facebookจดหมายข่าวสื่อสิ่งพิมพ์มหิดลสารโทรทัศน์นิทรรศการวิทยุ

2 7 8 10
32

66
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คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั สถาบันวจิยัประชากรและสังคม

	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	(คจ.-วปส.)	เริ่มก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2528	
ซึง่ในช่วงเวลาน้ันเรือ่งจรยิธรรมการวิจัยยังไม่เป็นประเด็นท่ีไดร้บัความสำาคญัมากนักในวงการวิจัยทางสงัคมศาสตร์
ของไทย	ในตอนแรกๆ	คณะกรรมการนี้มีลักษณะเป็นกรรมการเฉพาะกิจ	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นบุคลากร
ภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นหลัก	 โดยมีกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วม
ด้วยเป็นบางครั้ง	 คณะกรรมการน้ีทำาหน้าท่ีพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องเป็นคราวๆ	
ไป	ซึ่งโดยมาก	ได้แก่	โครงการทีน่กัวิจัยในสถาบนัฯ	ร่วมมือกับนักวิจัยหรือหน่วยงานจากต่างประเทศ	ทีม่ีเงื่อนไข
ว่า	การวิจัยท่ีน้ันจะต้องผา่นการรบัรองจรยิธรรม	จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยของหน่วยงานท่ีรว่มทำาวิจัย
ก่อน	จึงจะดำาเนินการได้

	 คจ.-วปส.	ดำาเนินงานในรูปของ	“คณะกรรมการเฉพาะกิจ”	ต่อเนื่องมาจนถึงประมาณ	พ.ศ.	2535	จึงมี
การจัดตั้งเป็นคณะกรรมการถาวร	แต่คณะกรรมการยังคงทำาหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยที่ทำาภายในสถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคมเป็นหลกั	และในกระบวนการพจิารณาคณะกรรมการจะขอให้นักวิจัยหัวหน้าโครงการเข้าเสนอ
รายละเอียดของการทำาวิจัย	พร้อมกับให้กรรมการซักถามข้อสงสัยต่าง	ๆ 	ด้วย	นอกจากนี้	คจ.-วปส.	ยังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยให้แก่อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันฯ	เป็นครั้งคราวด้วย	

	 ในช่วงเวลาต้ังแต่กลางทศวรรษ	2540	เป็นต้นมา	มหาวิทยาลยัมหิดลเริม่มีนโยบายเก่ียวกับจรยิธรรมการ
วิจัยในคนชัดเจนข้ึน	แต่ก็ยังไม่มีการจัดต้ังคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร์
ข้ึนเป็นการเฉพาะ	 ขณะเดียวกัน	 คจ.-วปส.	 ก็ยังคงดำาเนินงานอย่างเป็นเอกเทศ	 คู่ขนานมากับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย	จนกระทั่งมหาวิยาลัยมหิดลมี	“นโยบายในการกำากับดูแลโครงการวิจัยใน
คน	พ.ศ.	 2559”	 ซึ่งกำาหนดว่าหน่วยงานที่จะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได้จะต้องมีจำานวนโครงการวิจัย
ดำาเนินการไม่น้อยกว่า	 60	 โครงการต่อปี	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 ซึ่งมีโครงการวิจัยในแต่ละปีจำานวน
มากอยู่แลว้	จึงเสนอให้	คจ.-วปส.	ไดเ้ข้าไปเป็นสว่นหน่ึงของระบบจรยิธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล
ตั้งแต่นั้นมา	โดยที่ยังคงชื่อ	“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม”	ไว้เหมือนเดิม
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โครงการท่ีเสนอขอจรยิธรรมการวจิยั

มโีครงการท่ีเสนอขอจรยิธรรมการวจิยั ในปี 2562  

โครงการ

จำานวนโครงการท่ีเสนอขอจรยิธรรมการวจิยั 
ต้ังแต่ปี 2555 - 2562 

นักวจิยั
อื่นๆ

นักศึกษา

อาจารย์

จำานวน

2555 2556 2557 2558 2559 25612560

166157

435349

354
304

539

2562
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	 มีการจัดทำาวิธีดำาเนินการมาตรฐาน	(ฉบับปรับปรุง	กรกฎาคม	2562)	ให้เป็นแนวทาง/ขั้นตอน
ของวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	 เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณงานและความละเอียดซับซ้อน
ของประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน	

	 โดยตั้งปณิธานที่จะ	“สร้างเสริมจริยธรรมเพื่อการวิจัยที่มีคุณภาพ”	กำาหนดวัตถุประสงค์หลักไว้
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่าจะช่วยเป็นกลไกส่งเสริมให้งานวิจัยของสถาบันฯ	มีคุณภาพ	คุณภาพของงานวิจัยย่อม
หมายถึงงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งในเรื่องกรอบแนวความคิด	 ระเบียบวิธีวิจัย	 การวิเคราะห์	
และการนำาเสนอข้อค้นพบ	แต่ที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความถูกต้องทางวิชาการ	คือ	งานวิจัยเหล่านั้น
จะต้องยึดหลักจริยธรรมให้มั่น	จึงจะเรียกได้ว่างานวิจัยนั้นมีคุณภาพ

	 วิธีดำาเนินการมาตรฐาน	(ฉบับปรับปรุง	กรกฎาคม	2562)	สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานความคิดและ
ปรัชญาของ	คจ.-วปส.	คือ	“รวดเร็ว	โปร่งใส	และตรวจสอบได้”	ปรัชญานี้มีไว้เพื่อยืนยันว่า	คจ.-วปส.	
จะทำาหน้าท่ีเป็นกลไกท่ีเอ้ืออำานวยต่อการส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	
และพฤติกรรมศาสตร์	 ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 มิใช่ทำาตัวให้เป็นอุปสรรคของการดำาเนินการวิจัย	 
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ	จะยึดหลักความถูกต้องเที่ยงธรรม	ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ

วธีิการดำาเนินงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures - SOP)
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กิจกรรมของ คจ.-วปส. ปี 2562  

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม	มหาวิทยาลยัมหิดล	กำาหนด
ให้มีการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย	 โดยมีการพิจารณาทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำาทุกเดือน

การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย
 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย	เรื่อง	ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์	ครั้งที่	6	
(1/2562)	

	 คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย	สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม	จัดโครงการอบรมจรยิธรรม
การวิจัย	 เรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์	 ครั้งท่ี	 6	 (1/2562)	 สำาหรับคณาจารย์	 
นักวิจัย	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป	 เมื่อวันที่	 8	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุมประชาสังคมอุดม
พฒัน์	สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม	มหาวิทยาลยัมหิดล	โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่เผยแพรแ่นวทางและ
ประเด็นสำาคญัเก่ียวกับจรยิธรรมการวิจัยในคน	และสรา้งความตระหนักดา้นจรยิธรรมการวิจัยในคนให้
แก่ผู้เข้าอบรม	โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์	ดร.	รศรินทร์	 เกรย์	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม	กล่าวเปิดการอบรม	รองศาสตราจารย์	ดร.	ชาย	โพธิสิตา	และรองศาสตราจารย์	
ดร.	ศิรนัินท์	กิติสขุสถิต	เป็นวิทยากรให้ความรูท้ั้งเรือ่งพฒันาการจรยิธรรมการวิจัยในคน	หลกัจรยิธรรม
การวิจัยในแงมุ่มของการวิจัยทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร	์ตลอดจนแนวทางปฏบัิติเก่ียวกับ
จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์	ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น	51	คน
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R2R (Routine to Research)

	 R2R	(Routine	to	Research)	คอื	การพฒันางานประจำา
สู่งานวิจัย	ผลลัพธ์ของ	R2R	ไม่ได้หวังเพียงได้ผลงานวิจัยเท่านั้น	
แต่มีเป้าหมายเพื่อนำาผลงานวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานประจำานั้นๆ

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562
นายภาสกร	 บุญคุ้ม	 ได้เข้าร่วม	 การประชุมวิชาการวิจัยระดับ
ชาติสำาหรับบุคคลสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา	 ครั้งท่ี	 11	
“ทองกวาววิชาการ”	:	ส่งเสริมงานวิจัย	พัฒนางาน	พัฒนาองค์กร	
ระหว่างวันท่ี	 20-21	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 สำานักบริการวิชาการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 พฤศจิกายน 2562
พธิมีอบรางวัลผลงานรเิริม่สรา้งสรรคใ์ห้แก่บุคลากร	ณ	ห้องประชุม
ประชาสังคมอุดมพัฒน์	สถาบันฯ	โดยในปี	2562	มีผลงานส่งเข้า
ประกวด	ทั้งสิ้น	2	ผลงานด้วยกัน	ได้แก่
1)	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสมาชิกออนไลน์	(Label	IPSR)
2)	 QR	 CODE	 ตรวจจุดรักษาความปลอดภัย	 กรณีศึกษา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

26 พฤศจิกายน 2562 
บุคลากรสายสนับสนุนได้ เ ข้าร่วมในงานมหกรรมคุณภาพ	
2019	 Innovative	 Organization	 :	 องค์การแห่งนวัตกรรม		 
(Mahidol	Quality	Fair	2019)	ณ	มหดิลสิทธาคาร	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา
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กิจกรรม
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมเพ่ือชมุชน

Work-Life Balance
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ทำานุบำารงุศิลปวฒันธรรม
1	มีนาคม	2562
รองศาสตราจารย์	ดร.รศรนิทร	์เกรย์	ผูอ้ำานวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	 และบุคลากร	 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราช 
สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก	 เน่ืองในงาน	 
"50	ปีวันพระราชทานนาม	131	ปี”

9	เมษายน	2562
รองศาสตราจารย์	ดร.รศรนิทร	์เกรย์	ผูอ้ำานวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมด้วยคณะ
บริหาร	 คณาจารย์	 นักวิจัย	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ร่วม
กิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์	ประจำาปี	2562	"ผ้าไทย	ลาย
ดอก"	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	และมอบรางวัล
เพื่อแสดงความยินดีแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลยัมหิดล	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	“มหิดล
เกมส์”	

31	พฤษภาคม	2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุมาภรณ์	ภัทรวาณิชย์	รองผู้อำานวย
การฝา่ยบรหิารและส่ิงแวดลอ้ม	มหาวิทยาลยัมหิดล	พรอ้มด้วย
คณะผู้บริหาร	 และบุคลากร	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรและพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล	เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	

26	กรกฎาคม	2562
คณะผู้บริหาร	และบุคลากร	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลยัมหิดล	รว่มพธิทีำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล	และพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร
ชัยมงคล	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	67	พรรษา	28	กรกฎาคม	2562	

24	กันยายน	2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุมาภรณ์	ภัทรวาณิชย์	รองผู้อำานวย
การฝา่ยบรหิารและสิง่แวดลอ้ม	พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร	และ
บุคลากร	 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ	 พระราชา
นุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรม
ราชชนก	เนื่องในวันมหิดล	ประจำาปี	2562	
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25 กันยายน 2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดงาน
แสดงมุทิตาจิต	ประจำาปีงบประมาณ	2562	เพื่อแสดงความ
รักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณ	

26 กันยายน 2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาของสถาบันฯ	 ได้แสดงความระลึกถึง
พระคณุของครบูาอาจารย์ท่ีได้ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรูใ้ห้	
อีกทั้งเป็นการเพิ่มขวัญและกำาลังใจให้แก่นักศึกษา		

11	ตุลาคม	2562
คณะบริหาร	 และบุคลากร	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตร	พิธีบำาเพ็ญกุศล	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	

14	พฤศจิกายน	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
จัดพิธีทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ	48	ปี	คล้ายวันสถาปนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 พร้อมจัดพิธีมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่นักเรียน	จำานวน	7	โรงเรียน	ในเขตอำาเภอพุทธ
มณฑล	 รวมท้ังมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา	 และมอบ
รางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร	

25	ธันวาคม	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	 IPSR	 New	 Year	 
Party	 2020	 "วิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลูกทุ่ง	 โจ๊ะโจ๊ะ"	 พร้อมจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์	 และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น	
ประจำาปี 2562 



56   |   รายงานประจำาปี 2562

11	กุมภาพันธ์	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน	 ให้แก่โรงเรียนบ้าน
หัวฝาย	 ตำาบลป่าแดด	 อำาเภอแม่สรวย	 จังหวัดเชียงราย	 
เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมห้องสมุดและการเรียนการ
สอนให้กับเด็กนักเรียน	

15	กุมภาพันธ์	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน	 ให้แก่ศูนย์เทศบาล
นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	 เพื่อการดำารงชีวิตอิสระของคนพิการ	
นำาไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา	และกิจกรรมอบรมให้ความ
รู้ด้านเทคโนโลยีสำาหรับคนพิการ	

10	พฤษภาคม	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
มอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด	
จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง	ความหนา	150	แกรม	ขนาด	12.7511	
น้ิว	 เพ่ือนำาไปผลิตหนังสือเรียนทุกประเภทให้แก่ผู้พิการทาง
สายตา

20-21	สิงหาคม	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
จัดกิจกรรมเรยีนรูวิ้ถีชุมชนและภมิูปัญญาท้องถ่ิน	ณ	โรงเรยีน
ทำานาเกลือสมุทรสงคราม	 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ปลูก
ป่าชายเลน	 และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา	 ภายใต้โครงการ
บำาเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	
ประจำาปีการศึกษา	2562

กิจกรรมเพ่ือชมุชน
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26	พฤศจิกายน	2562
รองศาสตราจารย์	ดร.รศรนิทร	์เกรย์	ผูอ้ำานวยการสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน	 และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขต
อำาเภอพุทธมณฑล	จำานวน	7	โรงเรียน	ได้แก่	1)	โรงเรียนวัด
สวุรรณาราม	2)	โรงเรยีนวัดสาลวัน	3)	โรงเรยีนบ้านคลองมหา
สวัสด์ิ	4)	โรงเรยีนบ้านคลองโยง	5)	โรงเรยีนบุณยศรสีวัสด์ิ	6)	
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์	และ	7)	โรงเรียนวัดมะเกลือ	

29	พฤศจิกายน	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
นำาโดย	คณะจิตอาสาโครงการ	IPSR-CSR:	ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติ
การกาญจนบุร	ีมอบคอมพวิเตอรเ์ก่าสภาพพรอ้มใช้งานให้แก่	
โรงเรียนโคกยายเกตุ	 อำาเภออู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์

13-14	ธันวาคม	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
นำาโดยคณะจิตอาสาโครงการ	 IPSR-CSR:	 ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติ
การกาญจนบุรี	 มอบอุปกรณ์สำานักงานสภาพใช้งานได้ให้แก่	
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ	อำาเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	เพื่อ
นำาไปปรับใช้เป็นวัสดุสำานักงาน	 และมอบเอกสารเพื่อทำาลาย
ให้แก่	ศูนย์บริการทำาลายเอกสาร	Papers	Recycle	บริษัท	
เอเชีย	กรีน	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์
กระดาษใหม่ต่อไป	
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Work-Life Balance
1	มีนาคม	2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยวัฒน์	 เกตุวงศา	สถาบันวิจัยประชากร
และสงัคม	มหาวิทยาลยัมหิดล	และคณะ	จัดประชุมบันทึกข้อตกลง
กิจกรรมทางกาย	 -	 Performance	 Agreement	 :	 Physical	
Activity	(PA:PA)	ภายใต้	โครงการ	IPSR	Million	Challenges	
เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรลดพฤติกรรมเนอืยนิง่และเพิ่ม
กิจกรรมทางกาย	(Physical	Activity)	ในระหว่างวันมากขึ้น	โดย
จัดแคมเปญเดินนับก้าวให้ได้	10	ล้านก้าว	ในระยะเวลา	1	เดือน	 
เริ่มต้ังแต่	 1-31	 มีนาคม	 2562	 ท้ังน้ี	 หากเป้าหมายสำาเร็จทาง
โครงการจะมอบรางวัลให้เกิดประโยชน์แก่สังคม	

8	มีนาคม	2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อุมาภรณ์	 ภัทรวาณิชย์	 รองผู้อำานวย
การฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	และคณะ	ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.
2562	"มหิดลเกมส์"	(มหิดลเกมส์	“Golden	Jubilee	ฉลอง	50	ปี	
วันพระราชทานนาม	131	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล”)	

1	เมษายน	2562
นักศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
หลักสูตรนานาชาติ	 จัดกิจกรรม	 LOVE	 U	 CLUB	 ในหัวข้อ	 
Cultural	Performance	เพือ่รว่มเเบ่งปันเรยีนรูท้างด้านวัฒนธรรม
ให้แก่คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	

4-5	เมษายน	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดสัมมนา
พัฒนาบุคลากร	ครั้งที่	38	"คนพันธุ์	IPSR	ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"	
ณ	โรงแรม	แอท	ที	บูทีค	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โดยจัดกิจกรรม	
(1)	ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศิรินาถราชินี	(2)	
ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์	และ	
(3)	ประชุมปฏิบัติการ	"การสร้างตัวชี้วัดคนพันธุ์	IPSR"	

25	ธันวาคม	2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์	 ส่งท้าย 
ปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	"IPSR	New	Year	Party	2020"	
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สรา้งนวตักรรม
เพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน

การประยุกต์ใช ้IT 

สถาบันฯ	มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรบัการบรหิารจัดการงานด้านต่างๆ	ภายในสถาบันฯ	 
มีวัตถุประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนินงานให้เกิดความสะดวก	รวดเรว็แก่บุคลากร	และสามารถ
รวบรวมข้อมูลเพือ่นำามาวิเคราะห์	ตลอดจนเพือ่ประโยชน์ในการตัดสนิใจในระดับนโยบายได้	นอกจากน้ัน
แล้วยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอีกด้วย

• ระบบจองห้องประชุม
• ระบบจองรถ
• ระบบจองเสวนาใต้ชายคา
• ระบบใบลา
• ระบบสารบรรณอัจฉริยะ	
• ระบบขอเลขที่จดหมาย
• ระบบประเมินข้อตกลงการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะ
• ระบบสร้างเมล์กลุ่มด้วยตนเอง	
• ระบบงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
• ระบบคลังหนังสือ
• ระบบคลังภาพกิจกรรมและชมรมคนรักการถ่ายภาพ
• ระบบฐานข้อมูล	Visiting	Scholar	and	Research	Fellow
• ระบบเครือข่ายสมาชิกและภาคี
• ระบบงานคลังพัสดุ
• ระบบยืมคืนครุภัณฑ์	
• ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที
• ระบบแจ้งซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์
• ระบบการจัดเก็บเอกสาร	วัสดุ	ครุภัณฑ์ในห้องเก็บของส่วนกลาง
• ระบบรักษาความปลอดภัย
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การรกัษาส่ิงแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน

ปรมิาณการใชก้ระดาษ A4 (รมี)

ปรมิาณการใชโ้ทรศัพท์ (บาท)

2558

413 416

2559

674

25612560

396

271

2562

ข้อมูลปีงบประมาณ 2558 - 2562

2558

126,554
116,394

2559 2560

113,329

2561

103,696
100,096

2562
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ปรมิาณการใชน้ำาประปา (ลกูบาศก์ลิตร)

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (กิโลวตัต์)

ปรมิาณการใชน้้ำามัน (ลิตร)

หมายเหตุ:	ปี	2561	ได้ซ่อมรอยรั่วของระบบท่อน้ำาประปาที่ฝังอยู่ใต้ดิน

2558

6,378

9,563

2559 2560 2561

6,299

3,586

2562

2,543

2558

504,110
517,206

2559 2560 2561

481,560
458,380

2562

477,784

25602558

4,418
4,226

2559

4,625

2561

4,199

2562

3,094
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นักศึกษา
จำานวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียน จำาแนกตามภมูภิาคและประเทศ 

หลกัสูตร เอเชยี
(ตะวนัออกเฉียงใต้)

เอเชยี  
(อื่นๆ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 
สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทาง
เพศและอนามัยเจริญพันธุ์	
(หลักสูตรนานาชาติ)

เมียนมา  
อินโดนีเซีย		
เวียดนาม		

4
6
1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 
สาขาวิชาประชากรศาสตร์	 
(หลักสูตรนานาชาติ)	

เมียนมา  
อินโดนีเซีย		
กัมพูชา		

1
2
1

ภูฎาน
จีน

1
1

รวม               15   2
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งานอบรม
ระดับชาติ

อบรม จำานวน (คน)
อบรมจริยธรรมการวิจัย	เรื่อง	ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์	ครั้งที่	6	
(1/2562)	
วันที่	8	มีนาคม	2562	

51

การวิจัยเชิงคุณภาพ	
วันที่	25-29	มีนาคม	2562	

31

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	
วันที่	22-25	เมษายน	2562	

20

ระดับนานาชาติ

อบรม

ทวปี

เอเชยี
(ตะวนัออกเฉียงใต้) เอเชยี (อื่นๆ) ยุโรป แอฟรกิา อเมรกิา

Training on “Writing for  
English-Language	Journals	in	
the	Social	Sciences	and	Health	
Sciences”
วันที่	10	-	11	มิถุนายน	2562		
จำานวนผู้เข้าอบรม	9	คน

Vietnam
Myanmar
Thailand
Indonesia

2
3
3
1

Training	on	“Behavioral	 
Economics/	Science	and	 
Implementation”
วันที่	10	มิถุนายน	2562		
จำานวนผู้เข้าอบรม	35	คน

Thailand 35

Training	on	“Burden	of	Disease	
and	Cost-Effectiveness	Analysis”	
วันที่	19	-	30	สิงหาคม	2562	
จำานวนผู้เข้าอบรม	5	คน

Myanmar 5

Training	on	“Qualitative	Methods	 
in Evaluation of Public Health  
Programs”	
วันที่	16	–	22	กันยายน	2562	
จำานวนผู้เข้าอบรม	17	คน 

Malaysia
Thailand

2
2

India
Jordan
Nepal

2
2
1

UK 1 Ethiopia
Kenya
Rwanda

1
1
1

Haiti
USA

2
2
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งานประชมุ
ระดับชาติ

ประชมุ จำานวน (คน)

การประชุมโครงการประสานงานวิจัย	“นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของ
ประเทศไทย”	
วันที่	12	กุมภาพันธ์	2562	

68

การประชุมมหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อน	“ความสุข”	คนทำางาน	เรื่อง	“นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”	
วันที่	14	กุมภาพันธ์	2562	

60

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำางานโครงการ	THAI-ACP	
วันที่	10-13	พฤษภาคม	2562	

50

การประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	15	“ประชากรและสังคม	2562”	
เรื่อง	“ครอบครัวไทย....สะท้อนอะไรในสังคม”	(The	Reflection	of	Thai	
Families	to	Society)
วันที่	1	กรกฎาคม		2562		

238

การประชุมเรื่อง	ค้นหา	และสะท้อนอดีต	ปัจจุบัน	อนาคต	“วัฒนธรรมองค์กร	ค่านิยม
องค์กร	และดีเอ็นเอ	(DNA)	บริษัท	ควอลิตี้	พลัส	เอสเทติค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด”
วันที่	13	กันยายน	2562	

107

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ	“โครงการ	SSM	program-JICA”
วันที่	11	ธันวาคม	2562

13

ระดับนานาชาติ
การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจำาปี	2562	(PRINCE	MAHIDOL	AWARD	CONFERENCE)	

หัวข้อ	“The	Political	Economy	of	NCDs:	A	Whole	of	Society	Approach"	

วันที่	29	มกราคม	-	3	กุมภาพันธ์	2562	จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม	ทั้งสิ้น	1,092	คน	แบ่งเป็น

ทวปี จำานวน (คน)
เอเชีย	(ตะวันออกเฉียงใต้) 582

เอเชีย	(อื่นๆ) 161

ยุโรป 111

อเมริกา 128

โอเชียเนีย 46

แอฟริกา 64
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การเยี่ยมชม ศึกษาดงูาน 
และสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ
ระดับนานาชาติ

16	มกราคม	2562
กิจกรรมประชุมและปรึกษาหารือเก่ียวกับสมาชิกสมาคม	 Asian	 Population	 Association	 (APA)	 
ชุดใหม่	ครั้งที่	1	ประกอบด้วย	คณะผู้บริหารสมาคม	APA	คณาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ	จากหน่วย
งานด้านประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชยี	จากประเทศอินโดนเีซีย	เกาหลีใต้	อินเดีย	
ฟิลิปปินส์	ญี่ปุ่น	จีน	สิงคโปร์	และไทย	จำานวน	11	คน	ซึ่งมีรายชื่อดังนี้	

1. Professor	Aris	Anata,	Faculty	of	Economics	and	Business,	Universitas	Indonesia	
2. Professor	Doo-Sub	Kim,	Department	of	Sociology,	Director,	Center	for	SSK	 

Multicultural	Research	(CSMR),	Hanyang	University,	Republic	of	Korea	
3.	 Associate	Professor	Premchand	Dommaraju,	School	of	Social	Sciences	 

Nanyang	Technological	University,	Singapore	
4.	 Professor	Nimfa	Ogena,Population	Institute,	College	of	Social	Sciences	and	 

Philosophy,	University	of	the	Philippines	
5. Associate	Professor	Duanpen	Teerawanwiwat,	School	of	Applied	Statistics	

National	Institute	of	Development	Administration	(NIDA),	Thailand	
6. Professor	Bhassorn	Limanonda,	Chulalongkorn	University,	Thailand	
7.	 Professor	Hiroshi	Kojima,	Faculty	of	Social	Sciences,	Waseda	University,	Tokyo,	

Japan	
8. Professor	James	KS,	Centre	for	the	Study	of	Regional	Development,	 

Jawaharlal	Nehru	University,	New	Delhi,	Director,	International	Institute	for	
Population	Sciences,	Mumbai,	India	

9.	 Professor	Leiwen	Jiang,	Director,	Asian	Demographic	Research	Institute	 
Shanghai	University,	China	

10.	Professor		Wei-jun	Yeung,	Director	Centre	for	Family	and	Population	Research,	
National	University	of	Singapore	

11. Professor	Yu	Zhu,	School	of	Geography,	Director,	Center	for	Population	and	 
Development	Research,	Fujian	Normal	University,	China.	

28	มกราคม	2562		
กิจกรรมประชุมเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการในโครงการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการ
เรียนการสอนและฝึกอบรมด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่	Faculty	of	Economics,	Ka-
bul	University	และเพื่อพิจารณาการจัดทำาบันทึกข้อตกลงในกิจกรรมทางวิชาการ	(MOU)	ที่จะดำาเนิน
การร่วมกัน	ผู้เข้าร่วม	จำานวน	2	ท่าน	ได้แก่	Professor	Mohammad	Naim	Azimi,	Ph.D.	(Vice	
Chancellor)	และ	Mr.	Mohammad	Jawad	Shahab.	
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30	มกราคม	2562	
กิจกรรมเย่ียมชมและเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับนักศึกษาของสถาบันฯ	โดย	Professor	Dr.	MJ	Hwang,	
Head	School	of	Public	Sociology,	Unification,	and	Diplomacy	และนักศึกษาจาก	
College	of	Public	Policy,	Korea	University,	the	Republic	of	Korea

13	มีนาคม	2562
กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันฯ	ในโครงการแลกเปลี่ยน	MU	IPSR	-	Hokkaido	University	โดย	Ms.	
Kawabata	Chizuru,	Mr.Inque	Shuhei	คณาจารย์และนักศึกษา	จาก	Hokkaido	University,	
Japan	จำานวน	28	คน	

30	พฤษภาคม	2562
กิจกรรมประชุมหารือเกี่ยวกับรายงาน	Case	Study	of	Healthy	Ageing	in	Thailand	โดย	Dr.	
Ritu	Sadana,	Lead	specialist	in	ageing	and	life	course	จาก	WHO	Geneva,	 
Switzerland

7	มิถุนายน	2562
กิจกรรมประชุมปรึกษาหารือในหัวข้อ	Advice	on	low	fertility	issues	in	the	Asia-Pacific	
region	โดย	Ms.	Lizzie	Wilkins	จาก	International	Consultant,	Population	Ageing	
team,	UNFPA-HQ,	New	York,	USA	

1	ตุลาคม	2562
กิจกรรมประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ	ประกอบด้วย
1)	Mr.	Keith	Grover,	Senator	จาก	Utah	State	Senate,	USA	
2)	Mr.	Jason	Perry,	Director	จาก	Hinckley	Institute	of	Politics	และ	Vice	President	
for	Government	Relations	จาก	University	of	Utah,	USA		
3)	Ms.	Jean	Oh,	Managing	Director	จาก	Global	Internships,	Hinckley	Institute,	
University	of	Utah,	USA	

25	พฤศจิกายน	2562
กิจกรรมปรึกษาหารือทางด้านวิชาการกับสถาบันฯ	 โดย	Professor	Dr.	Abdul	Wahed	Wasiq,	
Chancellor	จาก	Kandahar	University,	Afghanistan

25	พฤศจิกายน	2562		–	28	กุมภาพันธ์	2563
กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานวิจัย	Area	of	Interest	in	Population	Aging		โดย	Ms.	Anna	 
Pauline	Lancelin	นักศึกษาจาก	Institute	de	Demographic	–IDUP,	University	Paris,	
France	

20	ธันวาคม	2562	
กิจกรรมเยี่ยมชม	และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการกับสถาบันฯ	โดย	Professor	Peter	J.	
Donaldson,	Lecturer	in	Computing	Science	and	Education	and	a	member	of	
the	Pedagogy,	Praxis	and	Faith	Group	จาก	University	of	Glasgow,	Scotland
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14	มกราคม	2562	
อาจารย์	ดร.	เกรยีงไกร	ฮอ่งเฮงเสง็	ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบรกิารนักศึกษาและพฒันาคณุภาพ	คณะศิลปศาสตร	์
มหาวิทยาลยัมหิดล	และนักศึกษาระดบัปรญิญาตร	ี	จำานวน	23	คน	เข้าเย่ียมชมห้องพพิธิสาระประชากร
และสังคม	และห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล

1	กุมภาพันธ์	2562
ดร.สทุธชัิย	จูประเสรฐิพร	ผูช่้วยผูว่้าการพฒันาองคก์าร	และคณะ	จากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	จำานวน	8	คน	ปรกึษาหารอืแนวทางการสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิต	ความสขุ	และความผกูพนัองคก์ร	
ของคนทำางาน	กฟผ.

8	กุมภาพันธ์	2562		
คณะผูบ้รหิารและบุคลากร	ของสถาบันพฒันาสขุภาพอาเซยีน	มหาวิทยาลยัมหิดล	จำานวน	22	คน	ศึกษา
ดูงานระบบสารบรรณอัจฉริยะ

7	มิถุนายน	2562
รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	อดิศักดิ์	ผลิตผลการพิมพ์	ผู้อำานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว	มหาวิทยาลัยมหิดล	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร	จำานวน	11	คน	ศึกษาดูงาน
และฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย

18	-	19	มิถุนายน	2562	
อาจารย์	ดร.อธิวัฒน์		เจี่ยวิวรรธน์กุล	ประธานตรวจประเมินฯ	จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครวั	มหาวิทยาลยัมหิดล	และคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพือ่การ
ดำาเนินการที่เป็นเลิศ	(EdPEx)	ประจำาปี	2562	จำานวน	8	คน	ตรวจประเมินสถาบันฯ	ตามเกณฑ์	EdPEx	
ประจำาปี 2562

การเยี่ยมชม ศึกษาดงูาน 
และสรา้งเครอืข่ายทางวชิาการ
ระดับชาติ
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15	สิงหาคม	2562	
คณะบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จำานวน	14	คน	
ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอัจฉริยะ

11 กันยายน 2562 
คณะบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จำานวน	 8	 คน	
ศึกษาดูงานระบบแจ้งซ่อมบำารุงออนไลน์

18	พฤศจิกายน	2562
คณะคณาจารย์	และนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	จำานวน	32	คน	
ศึกษาดูงานการวิจัยและการนำาสถิติไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย					

25	ธันวาคม	2562	
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์	ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	(นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล)	และ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล	 จำานวน	 5	 คน	 เย่ียมชมและรับฟังผลการดำาเนินงานของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม	รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต	เพื่อนำาไปกำาหนดเป้าหมาย	แผนดำาเนิน
การปีงบประมาณ	2563-2564	
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การลงนามในบันทึก
ความรว่มมือทางวชิาการ
หน่วยงานต่างประเทศ 

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

ลำาดับ หน่วยงานท่ีใหค้วามรว่มมอื วตัถปุระสงค์/กิจกรรม กำาหนดเวลา 
1. David	B.	Falk	College	of	Sport	

and	Human	Dynamics	(Falk	 
College)	at	Syracuse	University,	
USA.

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.	2558-2563

2. The	Public	Health	Foundation	of	
India

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2558-2563

3. Department	of	Geography,	 
University	of	Bonn,	Germany

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2558-2563

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

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2558-2563

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

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2559-2564

6. ERASMUS	Programme	 ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2560-2562

7. Department	of	Multicultural	 
Education,	Hanyang	University

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2560-2565

8. Centre	for	SSK	Multi-cultural	 
Research	Centre,	Hanyang	 
University

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2560-2565

9. National	Chiao	Tung	University,	
Taiwan

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2562-2567	

10. School	of	Sociology	and	 
Population	Sciences,	Nanjing	 
University	of	Posts	and	 
Telecommunications, China

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2562-2567

11. Joint	Research	Center,	National	
Chiao	Tung	University,	Taiwan

ความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และการศึกษา

พ.ศ.2562-2566



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   |   71

ลำาดับ หน่วยงานท่ีใหค้วามรว่มมอื วตัถปุระสงค์/กิจกรรม กำาหนดเวลา 
1. The	public	Health	Foundation	Of	

India
ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและ
การศึกษา

พ.ศ.2558-2563	

2. Syracuse	University,	USA. ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและ
การศึกษา

พ.ศ.2558-2563

ความร่วมมือการวิจัย
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การลงนามในบันทึก
ความรว่มมือทางวชิาการ
หน่วยงานในประเทศ 

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

ลำาดับ หน่วยงานท่ีใหค้วามรว่มมอื วตัถปุระสงค์/กิจกรรม กำาหนดเวลา 
1. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	

มหาวิทยาลัย	มหิดล	และวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การทำาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ	เพื่อแลก
เปลี่ยนทางวิชาการ ทำาวิจัย 
และจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วม
กัน 

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	

2. มหาวิทยาลัยในประเทศไทย	 
จำานวน	30	แห่ง	*

โครงการการสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กร	แบบยั่งยืน:	จาก
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	สู่
มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

พ.ศ.2559-2562

3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา	ในสังกัด
สำานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำานวน	
2	โรงเรียน	และในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
จำานวน	7	โรงเรียน	**

การพัฒนาต้นแบบส่งเสริม
การเล่นในบริบทไทยเพื่อ
สร้างทักษะที่สำาคัญอย่างรอบ
ด้าน	ทั้งทางด้านร่างกาย	
จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	
เพื่อเป็นทางเลือกในการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกาย	ลด
พฤติกรรมเนือยนิ่งระหว่าง
วัน	ตลอดจนส่งเสริมทักษะ
ที่จำาเป็นอื่นๆ	ให้กับเด็กและ
เยาวชนไทย	โดยใช้แนวคิด	
Active Child Program 
เป็นพื้นฐานและปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกับบริบทของไทย

พ.ศ.2562
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หมายเหตุ	:	
*	ประกอบด้วย	1)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3)	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	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)	มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต	22)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	23)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 
24)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	25)	มหาวิทยาลัยกำาแพงเพชร	26)	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่	
27)	มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	28)	มหาวิทยาลัยราชภัฎลำาปาง	29)	มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา	30)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**	ประกอบด้วย	1)	โรงเรียนวัดทองศาลางาม	2)	โรงเรียนวัดคฤหบดี	(จันทรสถิตย์)	3)	โรงเรียน
วัดราชสิทธาราม	4)	โรงเรียนวัดมหรรณพาราม	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	5)	โรงเรียนวัดบางกระดี่	 
6)	โรงเรียนวัดราชสิงขร	7)	โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำารุง	8)	โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำารี	 
9)	โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์	(200	ปี)	
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การนำาเสนอผลงานวชิาการ

ในการประชมุระดับนานาชาติ  

ประเภท Oral Presentation

รศ.ดร.สุรีย์พร	พันพึ่ง	นำาเสนองานโครงการ	ABACUS		ในการประชุม	ABACUS	Closing	Meeting	
and	Phase	2	Planning	ระหว่างวันที่	10-11	มกราคม	2562	ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์

ผศ.ดร.ดุสิตา	 พึ่งสำาราญ	 นำาเสนอบทความ	 “Migration	 of	 Western-Thai	 Homosexual	 
Relationships”	 ในการประชุม	 Genderification	 in	 Immigration	 Policy	 and	 Social	 
Integration	Policy		ระหว่างวันที่	1-3	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สุชาดา	 ทวีสิทธิ์	 นำาเสนอบทความ	 “Travelling	 Across	 National	 Borders	 for	Medical	
Treatment	 from	 Laos	 PDR	 to	 Thailand:	 Perspectives	and	Approaches”	 ในการ
ประชุม	Sixth	International	Conference	on	Lao	Studies	(ICLS6)		ระหว่างวันที่	12-13	
มิถุนายน	2562	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา

น.ส.สุภรต์	จรัสสิทธิ์	นำาเสนอบทความ	“Happiness	 in	Different	Generation:	What	are	the	
Determining	Factors	of	Working	Population?”	ในการประชุม	The	2019	International	
Society	for	Quality-of-Life	Studies	(ISQOLS)	Conference	ระหว่างวันที่	4-7	กันยายน	
2562	ณ	ประเทศสเปน

น.ส.วิภาพร	 จารุเรืองไพศาล	 นำาเสนอบทความ	 “Being	 Single	 and	 Happy	 Money:	 Quality	
Money	Management	is	the	Most	Important”	ในการประชุม	The	2019	International	
Society	for	Quality-of-Life	Studies	(ISQOLS)	Conference	ระหว่างวันที่	4-7	กันยายน	
2562	ณ	ประเทศสเปน

น.ส.ปรียา	พลอยระย้า	นำาเสนอบทความ	“Job	Sector,	Marital	Status	and	Family	Well-Being?”	
ในการประชุม	 The	2019	 International	Society	 for	Quality-of-Life	Studies	 (ISQOLS)	
Conference	ระหว่างวันที่	4-7	กันยายน	2562	ณ	ประเทศสเปน

ผศ.ดร.เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	นำาเสนอบทความ	“Cross-border	Migrant	Children:	Child	Rearing,	
Access	to	Health	Services	and	Education	in	a	Special	Economic	Zone	(SEZ)	of	
Thailand”	ในการประชุม	XI	International	Scientific	and	Practical	Forum	“Migration	
bridges	in	Eurasia:	New	Approaches	to	the	Formation	of	Migration	Policy	on	
Behalf	of	the	Sustainable	Development”	ระหว่างวันที่	5-6	ธันวาคม	2562	ณ	ประเทศ
รัสเซีย
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การนำาเสนอผลงานวชิาการ

ในการประชมุระดับนานาชาติ  

ประเภท Poster Presentation

น.ส.กัญญาพัชร	 สุทธิเกษม	 นำาเสนอบทความ	 “Happiness	 Survey	 of	 Migrant	 Employers	 in	
Bangkok,	Thailand”	ในการประชุม	The	2019	International	Society	for	Quality-of-Life	
Studies	(ISQOLS)	Conference	ระหว่างวันที่	4-7	กันยายน	2562	ณ	ประเทศสเปน

รศ.ดร.สุรีย์พร	 พันพึ่ง	 นำาเสนอบทความ	 “Health	 Expectancy	 among	 Older	 People	 in	 
Thailand”	 ในการประชุม	Demographic	Aspects	of	Human	Wellbeing	ระหว่างวันที่	
11-12	พฤศจิกายน	2562	ณ	ประเทศออสเตรีย
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เสวนาใต้ชายคาประชากร

กลุ่มวิจัยที่ 1: สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัว จำานวน 1 เรื่อง

1. Cost	of	Raising	a	Child	in	Thailand:	An	Analysis	from	Intergenerational	Transfer	
Study

กลุ่มวิจัยที่ 2: ภาวะสูงวัยของประชากร จำานวน 4 เรื่อง

1. Successful	Aging	In	Thailand:	A	Comparison	of	Rowe	and	Kahn’s	Model	among	
Three	Different	Age	Groups

2. ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทย:	เปรียบเทียบวิธีวัด	2	แบบ	
3.	 Share	the	Knowledge	and	Experiences	on	SAKURA	Exchange	Program	in	Science:	

Exploring	Sustainable	Ageing	Society	Drove	by	Innovative	Technology	Approach
4.	 Lesson	Learnt	from	Workshop	of	Demographic	Analysis	with	Applications	to	Aging	

Societies

กลุ่มวิจัยที่ 3: เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์ จำานวน 6 เรื่อง

1. Sexual	and	Reproductive	Health	Experience	from	Chaing	Mai	and	Chaing	Rai
2. School-Related	Gender-Based	Violence	(SRGBV)	in	Thailand:	Factors,	Impacts	and	

Coping Mechanisms of Victims
3.	 The	Relationship	between	Depressive	Symptoms	and	HIV-Related	Risk	Factors	

among	Female	Sex	Workers	in	Pattaya	
4.	 Modernity	and	the	Timing	of	First	Marriage,	and	First	Childbearing	in	Myanmar:	

Analysis	of	Demographic	Health	Survey	2015-16
5. ทัศนคติของพ่อแม่ต่อลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ	:	ข้อค้นพบจากงานวิจัยและแนวทางการ 

ต่อยอดงานวิจัย
6. Doing	Family	in	“Times	of	Migration”:	Care	Temporalities	and	Gender	Politics	in	

Southeast	Asia

กลุ่มวิจัยที่ 4: ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จำานวน 11 เรื่อง

1. เปิดประสบการณ์	Erasmus+Teaching	Mobility	Fellowship	ณ	มหาวิทยาลัยบอนน์	ประเทศ
เยอรมนี

2. Ph.D.	Placement	Experience	at	Health	Service	&	Population	Research	 
Department,	King’s	College	London,	UK

3.	 A	Demographic	Look	at	Pain
4.	 พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น	:	ภาพสะท้อนของปัญหาหนึ่งในสังคมสูงวัย
5. ASEAN	Health	Care	Systems	in	the	21st	Century
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6. Accessibility	to	Health	Services	and	Health	Seeking	Behavior	among	 
Different	Ethnic	Groups	of	Migrants	from	Myanmar	in	Thailand

7.	 Travelling	Across	National	Borders	for	Medical	Treatments
8. โครงการกินผักผลไม้
9.	 โบสถ์	ไวน์	และสายสัมพันธ์ของผู้คน:	Quality	of	Life	in	Granada,	Spain
10.	White	Privilege	and	Racial	Inequality	in	the	United	States
11. Mixed-Orientation	Marriages	(MOMs)	in	China:	A	Response	to	 

Heteronormativity	and	Filial	Piety

กลุ่มวิจัยที่ 5: การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน จำานวน 7 เรื่อง

1. Acculturation	of	Indonesian	Migrants	in	Thailand
2. How	to	Deal	with	Persistent	Rural	Marginalization	and	Inequality?
3.	 Educational	Migration	from	Kazakhstan	to	HongKong.	Migration	Flow 

Prospects.
4.	 Migrant	Mothers	and	Everyday	Life	of	Left-Behind	Husband	in	Indonesia
5. Working	and	Living	in	the	Rural	Margins:	Understanding	30	Years	of	 

Thailand-Israel	Labor	Migration	through	Returnees’	Narratives.
6. การบูมของสวนกาแฟกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในที่ราบสูงบอละเวน	สปป.ลาว
7.	 Social	Adaptation	of	Indonesian	Migrants	in	Thailand

กลุ่มวิจัยที่ 6: การติดตามและประเมินผล และระเบียบวิธีวิจัย จำานวน 6 เรื่อง

1. การวิจัยคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีแบบข้อมูล
2. ประสบการณ์การเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา	โครงการการจัดทำา	Active	Recruitment	

และ	Onsite-Interview	2019	และ	Meet	the	Alumni
3.	 Talk	with	MA	Program	Alumni
4.	 Erasmus+	Experiences	Sharing	Session
5. Sakura,	Hagibis,	and	Friendship	in	Sapporo:	Experiences	in	Sakura	Science	

Exchange	Program
6. The	Research	Forum:	Publication	and	International	Funding
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พิพิธสาระประชากรและสังคม
เป็นห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนท่ีมีสาระเก่ียวกับประชากรและสงัคมในประเดน็ต่างๆ	นิทรรศการ 
เหลา่น้ีเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรูท้ั้งในด้านวิชาการ	และกิจกรรมทางสงัคมของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
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คณะกรรมการจดัทำารายงานประจำาปี 2562

1. รองศาสตราจารย์	ดร.อารี	จำาปากลาย	 ที่ปรึกษา
2. นางสาวสุภรต์	จรัสสิทธิ์	 	 	 ประธานคณะทำางาน
3.	 นางสาวกฤติญา	สำาอางกิจ	 	 	 คณะทำางาน
4.	 นางสาวกาญจนา	เทียนลาย		 	 คณะทำางาน
5. นางจำาเริญศรี	เขียวแก่	 	 	 คณะทำางาน
6. นางจุฑารัตน์	ทรัพย์ยอดแก้ว		 	 คณะทำางาน
7.	 นางสาวดวงวิไล	ไทยแท้	 	 	 คณะทำางาน
8. นางสาวพลอยชมพู	สุคัสถิตย์		 	 คณะทำางาน
9.	 นางสาวพอตา	บุนยตีรณะ	 	 	 คณะทำางาน
10.	นางสาววราวรรณ	ฐาปนธรรมชัย	 	 คณะทำางาน
11. นางวริศรา	ไข่ลือนาม	 	 	 คณะทำางาน
12. นายสมเกียรติ	เขียวแก่	 	 	 คณะทำางาน
13.	นายภาสกร	บุญคุ้ม	 	 	 	 คณะทำางาน
14.	นางสาวเอื้อมเดือน	แก้วสว่าง		 	 คณะทำางานและเลขานุการ
15. นางสาววิศิณี	ทิพย์ศุภนิมิตร		 	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ออกแบบรูปเล่ม:	นางสาวพอตา	บุนยตีรณะ



YEARS
คุณภาพ คุณธรรม นำาสถาบันฯ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจำาปี 2562  วิดีทัศน์แนะนำาสถาบัน


