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สารจากผูอํานวยการ
ปี 2563 เป็นช่วงเวลาแห่้งความที่รงจำาท่ีี่สถาบันฯ ร่วมกับผ้้คนทัี่�งโลกได้เรียนร้้พื่ลังของการปรับตัว 

เม่่อต้องรับม่อกับการระบาดของเช่�อไวรัสโควิด-19 เพื่ราะความปลอดภัยของบุคลากรเป็นเร่่องสำาคัญ
ที่ี่สุด สถาบันฯ ดำาเนินนโยบายสนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้้ทีุ่กคนสามารถที่ำางานจากที่ี่ไห้นก็ได้ 
โดยไม่ลดที่อนประสิที่ธำิภาพื่ และศักยภาพื่การที่ำางานของบุคลากร และในช่วงปีนี� แม้ต้องพื่บกับความ
ยากลำาบาก แต่น่ายินดีที่ี่สถาบันฯ สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพื่ิมพื่์ในวารสารคุณภาพื่เป็นจำานวนมากข่�น
เม่่อเที่ียบกับปีที่ี่ผ่าน ๆ มาอย่างเห้็นได้ชัด และเราได้เห้็นดอกผลของความพื่ยายามของสถาบันฯ ในช่วง
ห้ลายปีที่ี่ผ่านมาในการนำาเที่คโนโลยีมาใช้ในการบริห้ารจัดการเพื่่่อสนับสนุนพื่ันธำกิจ ที่ั�งระบบจองห้้อง
ประชุมออนไลน์ สารบรรณอัจฉริยะ ขอเลขที่ี่จดห้มาย งานคลังและพื่ัสดุ และระบบการจัดการออนไลน์
อ่่น ๆ นอกจากจะตอบสนองต่อการที่ำางานในวิถีปกติให้ม่แล้วยังสอดรับกับนโยบายของสถาบันฯ ท่ีี่จะเป็น 
eco organization อีกด้วย

ปี 2563 (และเช่่อว่านับจากนี�ต่อไป) ภายใต้วิถี online-based มีความที่้าที่ายห้ลากห้ลาย
ประการให้้เราเผชิญและก้าวข้าม การที่ำากิจกรรมตามพื่ันธำกิจของสถาบันฯ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบ
ออนไลน์เก่อบที่ั�งห้มด ที่ั�งการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการสร้างเคร่อข่าย ความ
ท้ี่าที่ายแม้จะมาพื่ร้อมความยากลำาบากแต่ก็เป็นโอกาสให้้สถาบันฯ ได้เรียนร้้ประสบการณ์ให้ม่ ๆ ปีนี� แที่น
การจัดประชุมแบบพื่บห้น้าเห้ม่อนทุี่ก ๆ ปี สถาบันฯ เผยแพื่ร่ผลงานวิจัยประจำาปีในร้ปแบบ “ประชากร
ฟิอร่ัม” ซ่่ึ่งเป็นชุดคลิปวิดีโอผลงานวิจัยในประเด็นผลกระที่บจากไวรัสโควิด-19 จำานวน 9 เร่่อง เผยแพื่ร่ผ่าน
ส่่อออนไลน์ตลอดปี 2563 สถาบันฯ ยังปรับการจัดเสวนาใต้ชายคาประชากร เป็นการเสวนาออนไลน์ 
เผยแพื่ร่ผ่าน Facebook และ Zoom ท่ีี่เข้าถ่งผ้้ฟัิงจำานวนมากข่�น ทัี่�งในประเที่ศและต่างประเที่ศ

ปี 2563 เป็นอีกห้น่่งปีที่ี่ชาวสถาบันฯ ได้แสดงให้้เห้็นศักยภาพื่ และความพื่ร้อมในการรับม่อ
กับการเปลี่ยนแปลง สถาบันฯ ย่นห้ยัดและเติบโตก้าวผ่านปีที่ี่ 49 และกำาลังย่างเข้าส้่ปีที่ี่ 50 ได้อย่าง
มั่นคง เพื่ราะชาวสถาบันฯ ทุี่ก ๆ คน ตั�งใจ มุ่งม่ัน พื่ยายาม และทุ่ี่มเที่ ที่ำาห้น้าท่ีี่ของตัวเองอย่างดีท่ีี่สุด เพ่่ื่อ
ให้้สถาบันฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ี่เป็นส่วนห้น่่งในการที่ำาให้้สังคมของเราน่าอย้่มากข่�น ที่้ายที่ี่สุดนี� 
ขอขอบคุณพัื่นธำมิตรของสถาบันฯ ทุี่กคน และทุี่กองค์กรท่ีี่สนับสนุนและเป็นกำาลังใจให้้สถาบันฯ มาโดยตลอด 

(รองศาสติราจารย์ ดร. อารี จำาปีากีลัาย)
ผู้้�อำานวิยการสถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม
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	 ยุทธิศึาสต่ร์	 006
	 ประวัิติ่ควิามเป็นมา	 010
	 คณะผู้้�บัริหาร	 012
	 โครงสร�างแลัะการบัริหารงาน	 013
	 บุัคลัากรแลัะงบัประมาณ	 014
	 ประธิานหลัักส้ต่รแลัะหัวิหน�างาน	 016
	 กิจักรรมสำาคัญ	 	018
	 งานวิิจััย	 	019
	 โครงการวิิจััย	 022
	 ผู้ลังานตี่พิื่มพ์ื่	 025
	 เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อ	 026
	 ผู้ลังานแลัะกิจักรรมเด่น	 028
	 การศึึกษา	 038
	 บัริการวิิชาการ	 	048
	 ศ้ึนย์อ�างอิงทางประชากรแลัะสังคม	 054
	 คณะกรรมการจัริยธิรรมการวิิจััย	 056
	 หนังส่อแลัะรายงานการวิิจััย	 	061
	 กิจักรรมสถาบัันฯ	 064
	 สร�างนวัิต่กรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งย่น	 	071
	การรักษาสิ�งแวิดลั�อมแลัะประหยัดพื่ลัังงาน	 072
	 ภัาคผู้นวิก	 074

สารบัญ
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ปณิิธานสถาบัันฯ 

	 คุุณภาพ	คุุณธรรม	นำำาสถาบัันำฯ	

วิิสัยทััศน์  

	 เป็็นำสถาบัันำชัั้�นำนำำาในำระดัับัโลก	ท่ี่�สรรสร้างวิิที่ยาการ
	 ด้ัานำป็ระชั้ากรและสังคุม	เพ่�อการพัฒนำาอย่างยั�งย่นำ

พัันธกิิจ 

	 1.	ที่ำาวิิจััยเชิั้งที่ฤษฎ่ี	และป็ระยุกต์์ด้ัานำป็ระชั้ากรศาสต์ร์และ	
	 	 สังคุมศาสต์ร์เพ่�อต์อบัสนำองต่์อนำโยบัายระดัับัชั้าติ์	และท้ี่องถิ�นำ		
	 	 และนำำาไป็ใช้ั้ได้ัจัริง	ม่มาต์รฐานำสากล

	 2.	 จััดัการศึกษา	และฝึึกอบัรมระดัับัหลังป็ริญญา	ให้นัำกศึกษา 
	 	 สามารถแข่่งขั่นำได้ัในำสังคุมโลก	และม่คุวิามผููกพันำกับั 
	 	 องค์ุกร

	 3.	ผูลิต์และเผูยแพร่คุวิามรู้ข่่าวิสารด้ัานำป็ระชั้ากรศาสต์ร์และ 
	 	 สังคุมศาสต์ร์แก่สาธารณชั้นำ	โดัยใช้ั้ส่�อทุี่กแข่นำงอย่างทัี่นำสมัย 
	 	 และในำเวิลาท่ี่�เหมาะสม

	 4.	พัฒนำาเคุร่อข่่ายเดิัมให้เข้่มแข็่ง	และแสวิงหาพันำธมิต์รใหม่	 
	 	 ในำระดัับัป็ระเที่ศ	และระดัับัสากล

	 5.	พัฒนำาบุัคุลากร	องค์ุกร	และนำำาเที่คุโนำโลย่ท่ี่�ทัี่นำสมัยมา 
	 	 ป็ระยุกต์์ใช้ั้ในำทุี่กด้ัานำ	ให้เกิดัป็ระสิที่ธิภาพ	
	 	 และป็ระสิที่ธิผูลสูงสุดั
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Integrity - ม่ันคงย่ิงในคุณธรรม

Professionalism - ทํางานอยางมืออาชีพ

Synergy - ผนึกกําลัง

Responsibility - ทุมเทรับผิดชอบตอสังคม

I

P

S

R

ค์านิยม
I-P-S-RI-P-S-R
(Institute for Population and Social Research)
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ยุทัธศาสตร์์ 1
 
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย และสร้างการเปล่ียนแปลงในสังคมและในระดับโลก 
Excellence in Research with Global and Social Impact

เป้าปร์ะสงค์์

1. เพ่่ื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีี่เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะเชิงนโยบายและตอบสนอง   

 ความต้องการของสังคมไที่ย

2. เพ่่ื่อให้้มีผลงานวิจัยท่ีี่มีคุณภาพื่ระดับมาตรฐานสากล

3. เพ่่ื่อให้้มีผลงานวิจัยท่ีี่สร้างองค์ความร้้ให้ม่ห้ร่อนวัตกรรมที่างสังคม

กิลยุทัธ์

1. สรรห้าและคงไว้ซ่่ึ่งนักวิจัยท่ีี่มีคุณภาพื่ส้ง และธำำารงไว้ซ่่ึ่งคุณธำรรมจริยธำรรมที่างวิจัย

2. มีกระบวนการเรียนร้้ และพัื่ฒนาศักยภาพื่ของนักวิจัยทุี่กรุ่นอย่างสมำ่าเสมอ และต่อเน่่อง

3. มีกระบวนการค้นห้าโจที่ย์วิจัยให้้ชัดเจนตามกลุ่มวิจัย (Area of interest) เพ่่ื่อตอบสนองต่อ 

 นโยบายและตรงกับความต้องการของสังคม

4. สร้างเสริมความร่วมม่อในการที่ำางานวิจัยกับภาคีเคร่อข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม   

 แห้ล่งทุี่น และแลกเปล่ียนนักวิจัยกับต่างประเที่ศ

5. มีระบบบริห้ารจัดการเพ่่ื่อสนับสนุนและให้้ข้อม้ลแห้ล่งทุี่นวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชนทัี่�ง 

 ในและต่างประเที่ศ

6. มีระบบสนับสนุนการตีพิื่มพ์ื่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทัธศาสตร์์ 2
 สร้างความเป็นเลิศที่างการศ่กษาท่ีี่มุ่งผลลัพื่ธ์ำ และผลิตบัณฑิตท่ีี่มีความเช่ียวชาญ
เป็นท่ีี่ยอมรับในระดับโลก 
Excellence in Outcome-Based Education for Globally-Competent Graduates

เป้าปร์ะสงค์์

1. เพ่่ื่อให้้มีห้ลักส้ตรชั�นแนวห้น้า ท่ีี่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และมุ่งเน้นผลสัมฤที่ธิำ� 

 การเรียนร้้ของนักศ่กษา

2. เพ่่ื่อสร้างบัณฑิตให้้สามารถพัื่ฒนาศักยภาพื่ของตนเอง ทัี่�งด้านความร้้ ทัี่กษะ คุณธำรรม   

 จริยธำรรมและคุณลักษณะเพ่่ื่อเป็นผ้้นำาการเปล่ียนแปลงท่ีี่ก่อให้้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

3. สร้างความผ้กพัื่นของนักศ่กษาและศิษย์เก่าเพ่่ื่อพัื่ฒนาสถาบันฯ และสร้างความภาคภ้มิใจใน 

 ความเป็นสถาบันฯ และมห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล

กิลยุทัธ์
1. พัื่ฒนาห้ลักส้ตรให้้สอดคล้องกับวิสัยทัี่ศน์ ความต้องการของการจ้างงาน และนักศ่กษา

2. สอดแที่รกจริยธำรรมในวิชา การเรียนการสอน กิจกรรมนักศ่กษา

3. ส่งเสริมให้้นักศ่กษามีประสบการณ์ในต่างประเที่ศ (นำาเสนอผลงานในระดับชาติและ  

 นานาชาติการที่ำาวิจัยร่วมกับผ้้เช่ียวชาญต่างประเที่ศ

4. ให้้มีวิชาระดับปริญญาตรี เพ่่ื่อเผยแพื่ร่องค์ความร้้ที่างประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. ส่งเสริมศักยภาพื่อาจารย์ให้้พัื่ฒนาเที่คนิคการสอน Team Teaching, Teacher Assistant,  

 Research Project-based Teaching

6. การแลกเปล่ียนนักศ่กษาและอาจารย์กับภาคีเคร่อข่ายต่างประเที่ศ

7. ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าทัี่�งที่างด้านวิชาการและสังคม

8. มีกลไกติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า
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ยุทัธศาสตร์์ 3 
สร้างความเป็นเลิศในการให้้บริการวิชาการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Excellence in Professional Services and Social Engagement

เป้าปร์ะสงค์์

1. เพ่่ื่อให้้มีความเป็นเลิศในการให้้บริการวิชาการท่ีี่ได้มาตรฐานสากล

2. เพ่่ื่อให้้มีผลงานท่ีี่ขับเคล่่อนและตอบสนองต่อการพัื่ฒนาคุณภาพื่ชีวิตตามความต้องการของ 

 สังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพื่าะด้านสุขภาวะ

กิลยุทัธ์

1. เสริมสร้างให้้บุคลากรมีความสามารถเฉพื่าะที่างตามกลุ่มวิจัย (Area of interest) และ  

 ที่ำางานเป็นทีี่ม

2. เสริมสร้างศักยภาพื่งานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้ WHO Collaboration Centers for  

 Research in Human Reproduction 

3. พัื่ฒนาให้้เป็นสถาบันชั�นนำาที่างด้านระเบียบวิธีำวิจัยและเคร่่องม่อ โดยเฉพื่าะอย่างยิ่งที่าง  

 ประชากรศาสตร์ และการวิจัยประเมินผลโดยร่วมม่อกับสถาบันท่ีี่มีความเช่ียวชาญเฉพื่าะที่าง  

 (Collaboration Center for Monitoring & Evaluation)

4. ส่งเสริมให้้มีการที่ำางานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่่อง และให้้เกิดประโยชน์กับชุมชน

5. ส่งเสริมความร่วมม่อของห้น่วยงานภายในและภายนอกเพ่่ื่อให้้เกิดการบริการที่างวิชาการ 

 และ สห้วิที่ยาการ

6. พัื่ฒนาเคร่อข่ายกับผ้้รับบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ
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ยุทัธศาสตร์์ 4
สร้างความเป็นเลิศในการบริห้ารจัดการเพ่่่ื่อความย่ังย่น
Excellence in Management for Sustainable Organization

เป้าปร์ะสงค์์

1. เพ่่ื่อให้้มีความพื่ร้อมด้านที่รัพื่ยากรบุคคลท่ีี่เห้มาะสมต่อการดำาเนินงานทัี่�งในเชิงคุณภาพื่   

 และปริมาณ

2. เพ่่ื่อให้้มีเสถียรภาพื่ด้านการเงินการคลังท่ีี่เพีื่ยงพื่อต่อการดำาเนินงานและการพัื่ฒนาในอนาคต

3. เพ่่ื่อให้้มีระบบเที่คโนโลยีสารสนเที่ศท่ีี่สามารถสนับสนุนการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างมี 

 ประสิที่ธิำผลและประสิที่ธิำภาพื่

4. เพ่่ื่อให้้มีระบบประกันคุณภาพื่ท่ีี่ที่ำาให้้ม่ันใจว่าจะนำาสถาบันฯ ไปส่้ความเป็นเลิศและยั่งย่น

5. เพ่่ื่อสร้างภาพื่ลักษณ์ของสถาบันฯ ให้้มีความโดดเด่นในระดับสากล

กิลยุทัธ์
1. พัื่ฒนาระบบการวางแผนด้านบุคลากร การพัื่ฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล และ 

 การสร้างสมดุลระห้ว่างชีวิตและงาน

2. พัื่ฒนาระบบการเงินการบัญชี ซ่่ึ่งสามารถที่ำาให้้การที่ำางานมีประสิที่ธิำภาพื่และความยั่งย่น

3. มีการวิเคราะห์้ต้นทุี่นในกิจกรรมห้ลัก และการคาดประมาณไปในอนาคตเป็น Green Office

4. พัื่ฒนาฐานข้อม้ล DIPSRA ให้้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของบุคลากร และ 

 สามารถใช้ในการที่ำา Performance Agreement

5. ส่งเสริมให้้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดที่ำา EdPEx เพ่่ื่อเป็นเคร่่องม่อในการประกันคุณภาพื่  

 และผนวกงานประกันคุณภาพื่ให้้เป็นส่วนห้น่่งของการที่ำางานประจำา

6. ร่วมงานและมีผลผลิตร่วมกับองค์กรท่ีี่เก่ียวกับการพัื่ฒนาประชากรและสังคมระดับโลก

7. สนับสนุนให้้นักวิชาการแสดงความคิดเห็้นผ่านช่องที่างการส่่อสารต่าง ๆ เพ่่ื่อให้้ผลงานของ 

 สถาบันฯ เป็นท่ีี่ร้้จัก

8. ใช้ส่่อผสมผสานห้ลายช่องที่างเพ่่ื่อการเผยแพื่ร่ภาพื่ลักษณ์และองค์ความร้้ของสถาบันฯ
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2554
2 พื่ฤษภาคม 2554 ย้ายสำานักงาน 
“อาคารประชาสังคมอุดมพัื่ฒน์”
มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล ศาลายา

2526
15 มีนาคม 2526 ย้ายสำานักงาน

จากพื่ญาไที่ ส้่ศาลายา

2514  
14 พื่ฤศจิกายน 2514 
อนุมัติให้้เป็น “สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม” อาคาร 3
คณะสาธำารณสุขศาสตร์ 
มห้าวิที่ยาลัยมห้ิดล พื่ญาไที่ 
กรุงเที่พื่มห้านคร

2514  
14 พื่ฤศจิกายน 2514 
อนุมัติให้้เป็น “สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม” อาคาร 3
คณะสาธำารณสุขศาสตร์ 
มห้าวิที่ยาลัยมห้ิดล พื่ญาไที่ 
กรุงเที่พื่มห้านคร

2509
12 กรกฎีาคม 2509 เริ่มต้นจาก “ศ้นย์วิจัยประชากรและสังคม”

ปร์ะวัิติค์วิามเปนมา

10 รายงานประจำำปี 2563
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ผูอํานวยการคนท่ี 1
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ เลียวประไพ
ป 2518 - 2523

ผูอํานวยการคนท่ี 2
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปราโมทย ประสาทกุล
ป 2523 - 2531

ผูอํานวยการคนท่ี 3
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค
ป 2531 - 2539

ผูอํานวยการคนท่ี 4
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ
ป 2539 - 2547

ผูอํานวยการคนท่ี 5
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา
ป 2547 - 2551

ผูอํานวยการคนท่ี 6
รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพ่ึง
ป 2551 - 2559

ผูอํานวยการคนท่ี 7
รองศาสตราจารย ดร.รศรินทร เกรย
ป 2559 - กุมภาพันธ 2563

ผูอํานวยการคนท่ี 8
รองศาสตราจารย ดร.อารี จําปากลาย
กุมภาพันธ 2563 - ปจจุบัน
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ค์ณิะผูบัริ์หาร์ (Administrative Board)

1  รองศาสตราจารย ดร.อารี จําปากลาย  ผูอํานวยการ
   

2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัมพร โหลํายอง รองผูอํานวยการ
   ฝายบริหาร 
   

3  รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา ทวีสิทธ์ิ รองผูอํานวยการ
   ฝายวิจัย  
   

4  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลี สันภูวรรณ รองผูอํานวยการ
   ฝายวิชาการ 
   

5  รองศาสตราจารย ดร.สุดารัตน มุสิกะวงศ รองผูอํานวยการ
   ฝายวิเทศสัมพันธ กับความรวมมือ และสรางเครือขาย
   

6  นางสาวสุภรต จรัสสิทธ์ิ ผูชวยผูอํานวยการ 
   

7 นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย เลขานุการสถาบันฯ
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โค์ร์งสร์างและกิาร์บัริ์หาร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1) สาขาวิชาประชากรศาสตร  
 (หลักสูตรนานาชาติ)
2) สาขาวิชาวิจัยประชากรและ 
 สังคม (หลักสูตรไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1) สาขาวิชาประชากรและ
 สุขภาพทางเพศ และอนามัย
 เจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ)
2) สาขาวิชาวิจัยประชากรและ
 สังคม (หลักสูตรไทย)

1. สังคมกับการเปล่ียนแปลง 
  ประชากรและครอบครัว
2. ภาวะสูงวัยของประชากร
3. เพศวิถี เพศภาวะ อนามัย
  เจริญพันธุ และเอชไอวี/เอดส
4. ประชากร ส่ิงแวดลอม และ
  สุขภาพ
5. การยายถ่ินและความเปน
  เมือง และแรงงาน
6. การติดตามและประเมินผล 
  และระเบียบวิธีวิจัย

1. ศูนยศึกษาการยายถ่ินมหิดล
2. ศูนยศตวรรษิกชน
3. ศูนยปฏิบัติการกาญจนบุรี
4. ศูนยวิจัยความสุขคนทํางาน
  แหงประเทศไทย
5. ศูนยพัฒนาองคความรูดาน
  กิจกรรมทางกายประเทศไทย

1. งานบริหารความเส่ียง
2. งานบริหารท่ัวไป
3. งานคลังและพัสดุ
4. งานส่ือสารองคกร
5. งานการศึกษา
6. งานคอมพิวเตอรและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานวิเคราะหนโยบายและแผน
8. งานประกันคุณภาพ
9. งานบริการวิชาการ 

หลักสูตร งานวิจัย ศูนยขอมูล สํานักงานผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
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1

2

3

4

5

อาจารย  6  คน

ผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ 3 คน

ผูชวยศาสตราจารย  15  คน

ศาสตราจารย  1  คน

รองศาสตราจารย  9  คน

บุคลากร
สายวิชาการ 

44%

26%

9%

3%

18%

นักปฏิบัติการวิจัย 12 คน

สายสนับสนุนท่ัวไป 44 คน

นักวิจัยโครงการ 44 คน

44%

12%

44%

สายสนับสนุน

57

34

1
8

33

1
ปริญญาเอก ปริญญาโท

การศึกษา

การศึกษา

ปริ
ญญาเอ

ก

ปริ
ญญาโท

ปริ
ญญาตรี

ต่ําก
วาป

ริญ
ญาตรี

34คน

100คน
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งบประมาณ
งบประมาณแผนดิน

งบดําเนินการ 446,600 บาท

งบบุคลากร 41,556,000 บาท

งบประมาณเงินรายได

งบเงินอุดหนุน 1,780,000 บาท

งบลงทุน 1,613,500 บาท

งบบุคลากร 2,301,200 บาท

งบดําเนินการ 11,725,500 บาท

99%

1%

68%

9%

10%

13%

งบลงทุน 1,613,500 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,780,000 บาท

งบบุคลากร 2,301,200 บาท

งบดําเนินการ 11,725,500 บาท
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)

รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพ่ึง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนงค สกุลศรี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุสิตา พ่ึงสําราญ

รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย

ประธานหลักสูตร
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หัวิหนางาน

งานบรหิารท่ัวิไป
จำเริ่ญศร่่ เข่ยวแก่ิ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565

งานนโยบายและประกันคุณภาพิ
ภาสกิร่ บุญคุ้ม
23 เมษายน 2561 – 22 เมษายน 2565

งานส่ือสารองค์กร
พอตา บุน่ยต่ร่ณะ
1 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2567

งานคลังและพัิสดุั
จารุ่วร่ร่ณ จารุ่ภูมิ
13 มีนาคม 2560 – 12 มีนาคม 2568

งานการศึึกษา
วร่าวร่ร่ณ ฐาปน่ธร่ร่มชัย
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2566

ภาพจากซายไปขวา: 
พอตา บุนยตีรณะ, จารุวรรณ จารุภูมิ, ภาสกร บุญคุม, จำเริญศรี เขียวแก, วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
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โครงการวิิจััย

ตีีพิิมพ์ิในวิารสาร
ระดัับนานาชาติี

บุคลากร
สายวิิชาการ

บุคลากร
สายสนับสนุน

รวิมนักปฎิิบัติีการวิิจััย

นักวิิจััย
โครงการ

ตีีพิิมพ์ิในวิารสาร
ระดัับชาติี

Citation
ฐาน Scopus

ระหว่ิางปี 2559-2563

จัำานวินนักศึึกษาปกีารศึึกษา 2562
(สิงหาคม 2562-กรกฎิาคม 2563)

นักศึึกษาศิึลปศึาสตีรมหาบัณฑิิตี
สาขาวิิชาวิิจััยประชากรและสังคม (หลักสูตีรไทย)    คน

นักศึึกษาศิึลปศึาสตีรมหาบัณฑิิตี สาขาวิิชาประชากรและ
สุขภาพิทางเพิศึและอนามัยเจัริญพัินธ์ุุ์ (หลักสูตีรนานาชาติี)     คน

นักศึึกษาปรัชญาดุัษฎีิบัณฑิิตี
สาขาวิิชาวิิจััยประชากรและสังคม (หลักสูตีรไทย)      คน

นักศึึกษาปรัชญาดุัษฎีิบัณฑิิตี
สาขาวิิชาประชากรศึาสตีร์ (หลักสูตีรนานาชาติี)       คน

MOU

เสวินา
ใต้ีชายคา
ประชากร

IPSR SNAPSHOT 2020

32 34 56 44

40 9 6.81

16

9

15

26

11

45
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สรา้งควิามเปนเลิศึ
ด้ัานการวิิจััย

ทางประชากรและสังคม
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6 กลุ่่�มงานวิิจััย
1.	 สัังคมกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งประชากัรแลี่ะครอบครัว
 Social, and Population and Family Changes

 มุ่งเน้นการสร้างความร้้ความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงที่างประชากรและครอบครัว โดยมีเป้าห้มายห้ลัก ค่อ 
การผลิตองค์ความร้้ด้านประชากร ครอบครัว และสังคม ท่ีี่อย้่บนฐานของการวิจัย เพ่่ื่อถ่ายที่อดไปส่้สาธำารณะ
และผ้้กำาห้นดนโยบาย ให้้เกิดความเข้าใจและสามารถรับม่อกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห้มาะสม ประเด็น
งานวิจัยในขอบข่ายความสนใจของกลุ่มงานวิจัยนี� มี 2 ส่วน ค่อ ประเด็นการเปล่ียนแปลงที่างประชากร และส่วนที่ี่
เป็นประเด็นการเปล่ียนแปลงที่างครอบครัวกับทัี่�งสองประเด็นนี�และการเช่่อมโยงกับสังคมไที่ยอย่างไร 

2.	 ภาวะสูังวัยของประชากัร
 Population Ageing

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล ได้ริเร่ิมโครงการเฝ้้าระวังที่างประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธำรรม และการด้แลระยะยาว เพ่่ื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผ้้ส้งอายุไที่ยสังเคราะห์้องค์ความร้้ในทุี่ก ๆ ด้าน
ของผ้้ส้งอายุไที่ย ทัี่�งด้านประชากรศาสตร์ วิที่ยาศาสตร์สุขภาพื่ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการส่่อสารมุ่ง
เน้นมิติท่ีี่ผ้้ส้งอายุเป็นทุี่นที่างสังคมและวัฒนธำรรมที่ี่มีความสำาคัญต่อสังคมไที่ย โดยการด่งศักยภาพื่ของผ้้ส้งอายุ  
เพื่่่อให้้ผ้้ส้งอายุตระห้นักถ่งคุณค่าของตนเอง และสังคมเห้็นความสำาคัญของผ้้ส้งอายุในฐานะที่ี่เป็น “คลััง
แห่่งสมองแลัะภููมิปััญญา” รวมทัี่�งเป็น “ห่่วงโซ่่ทางวัฒนธรรม” ท่ีี่ถ่ายที่อดดมรดกภ้มิปัญญาวัฒนธำรรมให้้กับ
คนรุ่นห้ลัง

3.	 เพศวิถ่ี	เพศภาวะ	อนามัยเจริญพันธ์ุ์�	แลี่ะเอชไอว่/เอดสั�
	 Sexuality,	Gender,	Reproductive	Health,	and	HIV/AIDS

 การศ่กษาวิจัยเก่ียวกับ เพื่ศวิถี เพื่ศภาวะ อนามัยเจริญพัื่นธ์ุำ และเอชไวอี/เอดส์ มีความจำาเป็นยิ่งยวดต่อ
สังคมไที่ยทัี่�งท่ีี่เป็นปัจจุบันและต่อไปในอนาคต การผลักดันการวิจัยในกลุ่มนี�อย่างจริงจังมีเป้าห้มายเพ่่ื่อให้้ได้มา
ซึ่่่งชุดฐานข้อม้ลและชุดองค์ความร้้ ที่ี่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันนโยบายและการรณรงค์สาธำารณะที่ี่ไป
สนับสนุนให้้เกิดการปรับเปล่ียนทัี่�งในเชิงโครงสร้างสังคม-วัฒนธำรรม และพื่ฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคล ให้้ไปใน
ทิี่ศที่างท่ีี่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของปัจจุบัน ท่ีี่จะนำาพื่าประชากรท่ีี่อย่้อาศัยในประเที่ศไที่ยเข้าถ่งสุขภาวะ
ที่างเพื่ศได้อย่างถ้วนห้น้า 

งานวิิจััย
สัร้างความเป็นเลิี่ศด้านกัารวิจัยทางประชากัรแลี่ะสัังคม
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4.	 ประชากัร	สิั�งแวดล้ี่อม	แลี่ะส์ัขภาพ
 Population, Environment and Health

 มุ่งเน้นไปท่ีี่การที่ำาความเข้าใจปฏิิสัมพัื่นธ์ำระห้ว่างการเปล่ียนแปลงที่างประชากรและส่ิงแวดล้อม ที่ี่ส่งผลต่อ
สุขภาพื่ห้ร่อสุขภาวะของประชากรและพื่ฤติกรรมสุขภาพื่ที่ี่มีผลต่อสุขภาวะของประชากร เช่น
การออกกำาลังกาย การบริโภคผักและผลไม้ เป็นต้น 

5.	 กัารย้ายถิี�น	ความเป็นเมือง	แลี่ะแรงงาน	
 Migration, Urbanization and Labour

 มุ่งเน้นศ่กษาประเด็นต่าง ๆ ที่ี่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การย้ายถิ่นภายในประเที่ศ การย้ายถิ่นระห้ว่าง
ประเที่ศ ความเป็นเม่อง การตั�งถ่ินฐานของมนุษย์ อาณาบริเวณศ่กษา (Area Studies) กำาลังแรงงานและตลาด
แรงงาน มีวัตถุประสงค์ห้ลักค่อ การนำาเอาแนวคิด ที่ฤษฎีี และระเบียบวิธีำวิจัย มาใช้ในการศ่กษาและนำาผลของ
การศ่กษาไปส่้การกำาห้นดนโยบาย กรอบวิสัยทัี่ศน์และทิี่ศที่างการวิจัยในอนาคต

6.	 กัารติิดติามแลี่ะประเมินผลี่	แลี่ะระเบ่ยบวิธุ่์วิจัย
 Monitoring & Evaluation and Research Methodology

 มุ่งเน้นการพัื่ฒนาเที่คนิคและวิธีำการวิจัยเพ่่ื่อให้้ได้ผลลัพื่ธ์ำท่ีี่น่าเช่่อถ่อมากข่�น เข้าถ่งกลุ่มตัวอย่างเป้าห้มายได้
ดีข่�น และเข้าใจพื่ฤติกรรมของประชากรได้ดีย่ิงข่�น กลุ่มงานวิจัยนี�ยังมุ่งเน้นไปท่ีี่การติดตามและประเมินผล (M&E) 
ซ่่ึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีี่สำาคัญสำาห้รับโครงการวิจัยและการดำาเนินโครงการ
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 1. โครงการวิจัยเพ่่ื่อพัื่ฒนาชุดความร้้ออนไลน์สำาห้รับบุคลากรด้านการศ่กษาเพ่่ื่อยุติการ 
  สร้างวาที่กรรมการเกลียดชังในส่่อออนไลน์ท่ีี่กระที่ำาต่อกลุ่มคนห้ลากห้ลายที่างเพื่ศ

 2. โครงการจัดการและควบคุมสินค้าท่ีี่ให้้โที่ษต่อสุขภาพื่: กรณีศ่กษาอาห้ารแปรร้ปพิื่เศษ  
  ในภ้มิภาคเอเชียแปซิึ่ฟิิก (Governing harmful commodities: the case of  
  ultra-processed foods)

 3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “โครงการวิจัย แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/ 
  เป้าห้มายรัฐบาล แผนงานวิจัยท้ี่าที่ายไที่ย: ประเที่ศไที่ยในอนาคต Future Thailand:  
  มิติท่ีี่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม (ปีท่ีี่ 1)”

 4. โครงการผลกระที่บระยะยาวของการย้ายถ่ินท่ีี่ห้ลากห้ลายของพ่ื่อแม่ท่ีี่มีต่อการ 
  เปล่ียนผ่านส่้วัยรุ่น: กรณีศ่กษาประเที่ศไที่ย

 5. โครงการสำารวจความสุข ความผ้กพัื่น ความพ่ื่งพื่อใจ และสมดุลชีวิตกับการที่ำางานของ 
  บุคลากรบริษัที่การบินกรุงเที่พื่ จำากัด

 6. โครงการการศ่กษาความอย้่ดีมีสุขของครอบครัวห้ลายรุ่นวัย

 7. โครงการศ่กษาสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไที่ย เพื่่่อจัดที่ำารายงานสุขภาพื่คนไที่ย 
  2563-2565

 8. โครงการการที่บที่วนและวิเคราะห์้นโยบายรัฐด้านการจัดการท่ีี่อย้่อาศัยให้้เห้มาะสม 
  กับผ้้ส้งอายุในประเที่ศไที่ย

 9. โครงการศ่กษาสถานการณ์ท่ีี่เก่ียวข้องกับเอชไอวี ในกลุ่มผ้้ใช้ยาด้วยวิธีำฉีด (PWID) โดย 
  วิธีำการสุ่มแบบเคร่อข่าย (RDS) ระยะท่ีี่ 2 ปีท่ีี่ 2

 10. โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความร้้และถอดบที่เรียนพื่ร้อมทัี่�งจัดที่ำาเอกสารเพ่ื่่อ 
  เผยแพื่ร่งานห้ลักประกันสุขภาพื่ฯ ฉบับภาษาอังกฤษ/ภาษาไที่ย

 11. โครงการพัื่ฒนาระบบเฝ้้าระวังติดตามพื่ฤติกรรมด้านกิจกรรมที่างกายของประชากรไที่ย 
  (รอบการสำารวจปี 2563)

โครงการวิิจััย
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 12. โครงการศ่กษาร้ปแบบการอย่้อาศัยของผ้้ส้งอายุไที่ยในเขตเม่อง เพ่่ื่อสนับสนุนการมีท่ีี่อย่้ 
  อาศัยและการด้แลท่ีี่เห้มาะสม

 13. โครงการการประเมินผลโครงการพัื่ฒนาพ่ื่�นท่ีี่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 
  ของชุมชนการเคห้ะแห่้งชาติ ปี 2562

 14. โครงการพัื่ฒนาศ้นย์พัื่ฒนาองค์ความร้้ด้านกิจกรรมที่างกายประเที่ศไที่ย

 15. โครงการการประเมินประสิที่ธิำผลของมาตรการส่งเสริมยาตามบัญชียามุ่งเป้า

 16. โครงการวิเคราะห์้ต้นทุี่น-ประสิที่ธิำผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพื่เพ่่ื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
  เร่�อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool

 17. โครงการจัดที่ำารายงานสถานการณ์ผ้้ส้งอายุไที่ย พื่.ศ. 2562 โดยสถาบันวิจัยประชากรและ 
  สังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล

 18. โครงการองค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพื่ร้อม และที่ลายช่องว่าง

 19. โครงการศ่กษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพ่่ื่อนำาไปส่้องค์กรสุขภาวะและ 
  ความยั่งย่น

 20. โครงการการสำารวจความเป็นอย่้และความต้องการด้านบริการและการด้แลสำาห้รับ 
  ผ้้ส้งอายุท่ีี่มีรายได้น้อย ในช่วงระห้ว่างและห้ลังการใช้มาตรการปิดเม่องอันเน่่องมาจาก 
  การแพื่ร่ระบาดของโรคติดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเที่ศไที่ย

 21. โครงการพัื่ฒนาแกนนำาและกลไกชุมชนเพ่่ื่อป้องกันและลดปัญห้าการที่ำาความรุนแรงต่อ 
  ผ้้ห้ญิงในชายแดนใต้

 22. โครงการศ่กษากลไกการที่ำางานด้านการจัดการศ่กษาเชิงพ่ื่�นท่ีี่เพ่่ื่อออกแบบระบบ 
  การห้นุนเสริมและส่่อสารท่ีี่มีประสิที่ธิำผล

 23. โครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่่่อสร้างเสริมมห้าวิที่ยาลัยแห้่งความสุขส้่ 
  องค์กรสุขภาวะที่ี่ย่ังย่น
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 24. โครงการ Development of Safe Migration Communications Campaign  
  Materials

 25. โครงการพื่ัฒนาศักยภาพื่กลไกบ้รณาการระดับพื่่�นที่ี่ เพื่่่อสร้างเสริมสุขภาวะ 
  เด็กปฐมวัย: พื่่�นที่ี่ต้นแบบอำาเภอสองพ่ีื่น้อง จังห้วัดสุพื่รรณบุรี (ระยะท่ีี่สอง)

 26. โครงการ Socio-economics Differentials in Declining Fertility in Thailand:  
  The Analysis of Proximate Determinants in the Revised Bongaart Model

 27. โครงการจัดที่ำาแผนแม่บที่โครงสร้างพ่ื่�นฐานระบบประปาของการประปานครห้ลวง 
  (MWA MASTER PLAN) ฉบับท่ีี่ 3

 28. โครงการประเมินสถานการณ์ปัญห้าการเข้าถ่งการจดที่ะเบียนการเกิดโดยใช้ข้อม้ล 
  เชิงปริมาณ

 29. โครงการ Rapid Assessment of Children Left Behind under COVID-19 Situation

 30. โครงการสำารวจออนไลน์และการพัื่ฒนา จัดที่ำา และที่ดสอบเคร่่องม่อท่ีี่สามารถส่่อสาร  
  และส่งเสริมความร้้ด้านสุขภาพื่ในกลุ่มผ้้มีความห้ลากห้ลายที่างเพื่ศและภาคีเคร่อข่าย  
  (ภายใต้โครงการพื่ัฒนาร้ปแบบการสร้างเสริมความรอบร้้ด้านสุขภาพื่ในกลุ่มผ้้มี 
  ความห้ลากห้ลายที่างเพื่ศ)

 31. โครงการการสำารวจติดตามพื่ฤติกรรมการบริโภคเคร่่องด่่มท่ีี่มีรสห้วานของคนไที่ย ภายห้ลัง 
  การออกมาตรการเก็บภาษีสรรพื่สามิตในเคร่่องด่่มท่ีี่มีรสห้วาน ปีท่ีี่ 3 พื่.ศ. 2563

 32. โครงการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมที่างกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”
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40 เร่ื่่�อง

วารื่่สารื่่รื่่ะดับชาติ 
9 เร่ื่่�อง

82%

18%

ผลงานตีพิื่มพ์ื่ในฐาน Scopus + Web of Science จำานวน 40 เร่่อง

จำานวน Citation/Paper ท่ีี่อย้่ในฐาน Scopus

ส่บค้นจากฐานข้อม้ล Scopus

2554-2558 2555-2559 2556-2560 2557-2561 2558-2562 2559-2563

7.67

5.36

6.39
6.97

6.24
6.81



26 รายงานประจำำปี 2563

• Asian Demographic Research Institute, China
• Australian National University, Australia
• Chinese Academy of Social Sciences, China
• Family Health International (FHI 360), USA
• 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)

เครือข่�ายควิามร�วิมมือ
• Kabul University, Afghanistan
• King’s College London, UK
• Kobe University, Japan
• Waseda University, Japan
• MEASURE Evaluation, USA
• 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, China
• National Yang-Ming Chiao Tung University, Taiwan
• Public Health Foundation of India, India



27สถาบัันวิิจั ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

• Renmin University of China, China
• Russian Academy of Sciences, Institute of Socio-Political  
 Research, Russia
• Shizuoka University, Japan
• Social Work and Social Administration Department, 
 University of Hong Kong
• 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 Ghana, Ghana
• University of Michigan, USA
• University of North Carolina, USA
• University of Sussex, UK
• University of Utah, USA
• University of Vienna, Austria
• University of Washington, USA
• World Health Organization



28 รายงานประจำำปี 2563

ผลุ่งานเด่�น ประจัำาปี 2563

รางวัิลุ่วิิทยานิพนธ์์ดี่เด่�น ประจัำาปีงบประมาณ 2563 
Dr.Dyah Anantalia Widyastari ศิษย์เก่าจากห้ลักส้ตรปรัชญาดุษฎีีบัณฑิต  

สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (ห้ลักส้ตรนานาชาติ) 
ได้รับรางวัลวิที่ยานิพื่นธ์ำดีเด่น ประจำาปีงบประมาณ 2563 

จากบัณฑิตวิที่ยาลัย มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล 



29สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

กิจักรรมสำาคัญในปี 2563

22-26 มกราคม 2563
  การประชุมความร่วมม่อด้านการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมที่างกายในประเที่ศอาเซึ่ียน กับสมาคมกีฬา
แห่้งประเที่ศญ่ีปุน (Japan Sport Association) ณ กรุงโตเกียว ประเที่ศญ่ีปุน

28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2563 
    การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ิามหิ้ดลประจำาปี พื่.ศ. 
2563 หั้วข้อ “Accelerating Progress Towards UHC”
เร่งยกระดับความก้าวห้น้าเพ่่ื่อบรรลุห้ลักประกันสุขภาพื่ถ้วนห้น้า
ณ โรงแรมเซึ่็นที่าราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซึ่็นเตอร์ 
แอที่ เซ็ึ่นที่รัลเวิลด์ 

ท่ีี่มาภาพื่ https://med.mahidol.ac.th/th/news/events/03feb2020-1638



30 รายงานประจำำปี 256325632563รายงานประจำำปี 

13 กุมภาพันธ 2563
  รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินที่ร์ เกรย์ ส่งมอบตำาแห้น่งผ้้อำานวยการให้้รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำาปากลาย 
ดำารงตำาแห้น่งผ้้อำานวยการ ตั�งแต่วันที่ี่ 21 กุมภาพื่ันธำ์ 2563 - 20 กุมภาพื่ันธำ์ 2567 

เข้ารับตำาแห้น่ง ตั�งแต่วันท่ีี่ 21 กุมภาพัื่นธ์ำ 2563 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 การลงนามในบันท่ี่กข้อตกลงความร่วมม่อที่าง
วิชาการระห้ว่างห้น่วยงานของมห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล และ 
The University of Western Australia เร่่องการที่ำา 
Joint Research Collaboration Centre for 
Physical Activity and Well-being ณ มห้าวิที่ยาลัย
มหิ้ดล 

 การประชุมความร่วมม่อที่างวิชาการโครงการ 
Migration governance and agricultural and rural 
change in “home” communities, University of 
Vienna, Austria (AGRUMIG Project) ณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม



31สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 3131สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

20 พฤษภาคม 2563
  ความร่วมม่อกับภาคีเคร่อข่ายจัดโครงการ “เปิดเม่อง ปลอดภัย” เพ่่ื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมดำาเนิน
การจัดที่ำาข้อม้ลองค์ความร้้ เพ่่ื่อการรณรงค์และส่่อสารสำาห้รับสวนสาธำารณะ พ่ื่�นท่ีี่สุขภาวะสำาห้รับการมีกิจกรรมที่างกาย และ
สถานประกอบการ เพ่่ื่อให้้เกิดประโยชน์กับประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด 19

7 มิถุนายน 2563
  ความร่วมม่อกับภาคีเคร่อข่ายจัดเสวนา
ออนไลน์ Happy Family Talks ครอบครัวมีสุข คน
ที่ำางานม่ันคง องค์กรม่ังค่ัง ส้้วิกฤต โควิด 19 หั้วข้อ 
“สถานการณ์ครอบครัวอบอุ่นกับ New Normal วิถี
ชีวิตให้ม่ห้ลังโควิด 19” ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม 



32 รายงานประจำำปี 25632563256332 รายงานประจำำปี 

 12 มิถุนายน 2563 
 การสัมมนาออนไลน์หั้วข้อ “รวมฝาวิกฤต โควิด 19 รับมือ
มาตรการผอนปรน ระยะท่ี 3” เพ่่ื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็้น และ
ไขข้อข้องใจให้้กับประชาชนในทุี่กประเด็นกับทิี่ศที่างประเที่ศไที่ย
ห้ลังมีมาตรการคลายล็อคดาวน์ ระยะท่ีี่ 3 การประชุมออนไลน์ Forum รายงานสุขภาพื่คนไที่ย 2563 (Thai Health Report 
2020 Forum) จัดโดย โครงการจัดที่ำารายงานสุขภาพื่คนไที่ย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 การประชุมออนไลน์ Forum รายงานสุขภาพื่คนไที่ย 2563 (Thai Health Report 2020 Forum) จัดโดย โครงการจัดที่ำา
รายงานสุขภาพื่คนไที่ย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม



33สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 3333สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

25 มิถุนายน 2563
 งานเปิดตัวศ้นย์พัื่ฒนาองค์ความร้้
ด้านกิจกรรมที่างกายประเที่ศไที่ย 
(Thailand Physical Activity
Knowledge Development Centre : 
TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
และการเสวนาหั้วข้อ “ความสําคัญของ
กิจกรรมทางกายกับคนไทยบนชีวิตวิถี
ใหม” จากนักบริห้ารนโยบาย นักวิชาการ 
และผ้้เช่ียวชาญระดับประเที่ศ 
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

1 กรกฎาคม 2563
 การลงนามในบันท่ี่กข้อตกลงความ
ร่วมม่อที่างวิชาการเร่่อง “การสํารวจ
คุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันใน
องคกรของผูปฏิบัติงานกองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดนดวยเคร่ืองมือ
สํารวจความสุขดวยตนเอง
(HAPPINOMETER) ผานระบบออนไลน”
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม



34 รายงานประจำำปี 25632563256334 รายงานประจำำปี 

28 สิงหาคม 2563
 ความร่วมม่อกับภาคีเคร่อข่าย
จัดการประชุม “คิดให้ม่ ไที่ยก้าวต่อ” 
เพ่่ื่อระดมความคิดเห็้น ระดับนโยบาย
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่่ื่อการแก้ไข
สถานการณ์โควิด 19 ณ โรงแรมเซ็ึ่น-
ที่าราห้าดให้ญ่

9 กรกฎาคม 2563 
 งานประชุมวิชาการออนไลน์ 
(Webinar) ในหั้วข้อ Asian Families 
Amid the COVID-19 Pandemic 
จัดโดยสมาคมนักประชากรแห่้งเอเชีย 
(Asian Population Association) 
และ Centre for Family and 
Population Research, National 
University of Singapore โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำาปากลาย 
ผ้้อำานวยการสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล เข้าร่วมเสวนา



35สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 3535สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

22 กันยายน 2563
 การประชุมความร่วมม่อที่าง
วิชาการเพ่่ื่อขับเคล่่อนนโยบายการ
จัดการปัญห้าโรคอ้วนของคนไที่ย
วัยที่ำางาน ณ สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม

25 พฤศจิกายน 2563
 การนำาเสนอผลการวิจัยประเด็น “ทุี่นที่างสังคม และการปรับตัวเพ่่ื่อการอย้่รอดของประชาชนจากสถานการณ์โควิด 19” 
ในการประชุม “คิดให้ม่ ไที่ยก้าวต่อ” จัดโดย ม้ลนิธิำปิดที่องห้ลังพื่ระ ส่บสานแนวพื่ระราชดำาริ ณ โรงแรมพื่ลาซ่ึ่า แอที่ธิำนี 



36 รายงานประจำำปี 25632563256336 รายงานประจำำปี 

18 ธันวาคม 2563
 การจัดเสวนาโตะกลม ครั�งท่ีี่ 1 
(Roundtable Talk) ภายใต้งานประชุม
วิชาการระดับชาติ “กาวสู ปที ่ 50” 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (Prachakorn 
Forum) หั้วข้อ “ที่บที่วน ขบคิด มอง
อนาคต ห้ลังการมาเย่อนของ COVID-19” 
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

21 ธันวาคม 2563
 ความร่วมม่อกับภาคีเคร่อข่ายจัดงาน
องค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำาปี 2563 
(Happy Family Award 2020) จัดโดย 
โครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุข
เพ่่ื่อคนที่ำางานองค์กร เพ่่ื่อช่่นชม 25 องค์กร
ต้นแบบครอบครัวมีสุข ณ โรงแรมเซ็ึ่นที่รา 
ศ้นย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเที่พื่มห้านคร



37สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 3737สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

23-24 ธันวาคม 2563
 การจัดประชุมถอดบที่เรียนการดำาเนินงานโครงการพัื่ฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพ่่ื่อลดปัญห้าภาวะนำ�าห้นักเกินและโรคอ้วน
ในเด็กไที่ย (Childhood Overweight and Obesity (COO) Policy Research Project) ณ โรงแรม เซ็ึ่นที่าราแกรนด์ บีช 
รีสอร์ที่ แอนด์ วิลลา หั้วหิ้น จังห้วัดประจวบคีรีขันธ์ำ



38 รายงานประจำำปี 2563

สรรสร้างการศึิกษา เพื�อการเปลีุ่�ยนแปลุ่ง



39สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

งานการศึิกษาทางประชุากรศิาสตร์แลุ่ะสังคมศิาสตร์ 
ปีการศ่กษา 2562 (สิงห้าคม 2562 – กรกฎีาคม 2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
	 สัาขาวิชาวิจัยประชากัรแลี่ะสัังคม	(หลัี่กัสูัติรไทย)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  16
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  4  
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 4  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
	 สัาขาวิชาประชากัรแลี่ะส์ัขภาพทางเพศแลี่ะอนามัยเจริญพันธ์ุ์�	
	 (หลัี่กัสูัติรนานาชาติิ)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  9
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  8
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 8

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
	 สัาขาวิชาวิจัยประชากัรแลี่ะสัังคม	(หลัี่กัสูัติรไทย)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  15
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  7
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา -

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
	 สัาขาวิชาประชากัรศาสัติร�	(หลัี่กัสูัติรนานาชาติิ)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  26
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  3
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 6

	 สัาขาวิชาวิจัยประชากัรแลี่ะสัังคม	(หลัี่กัสูัติรไทย)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  16
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  4  
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 4  

	 สัาขาวิชาประชากัรแลี่ะส์ัขภาพทางเพศแลี่ะอนามัยเจริญพันธ์ุ์�	
	 (หลัี่กัสูัติรนานาชาติิ)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  9
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  8
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 8

	 สัาขาวิชาวิจัยประชากัรแลี่ะสัังคม	(หลัี่กัสูัติรไทย)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  15
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  7
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา -

	 สัาขาวิชาประชากัรศาสัติร�	(หลัี่กัสูัติรนานาชาติิ)	 สัาขาวิชาประชากัรศาสัติร�	(หลัี่กัสูัติรนานาชาติิ)

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  26
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  3
  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 6

นักศึกษาท้ังหมด
นักศึกษารับใหม
นักศึกษาท่ีจบการศึกษา

16

  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 4  4  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 4  4

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  9
9

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  9
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  8

8  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  9
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  8
  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  98

	 สัาขาวิชาวิจัยประชากัรแลี่ะสัังคม	(หลัี่กัสูัติรไทย)15

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  157

  จำานวนนักศ่กษาทัี่�งห้มด  26
  จำานวนท่ีี่รับนักศ่กษาให้ม่  3

6

  จำานวนนักศ่กษาท่ีี่จบการศ่กษา 63

26



40 รายงานประจำำปี 2563

แหลุ่�งท่นข่องนักศึิกษา ปีการศึิกษา 2563
รวมจากัแหลี่งท์นของนักัศึกัษาท์กัคนท่�กํัาลัี่งศึกัษาอยู

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) ไดรับทุนดังน้ี 
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก 5 องคกร จํานวน 10 ทุน
  1) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จำานวน 1 ทุี่น
  2) ทุี่นโครงการพัื่ฒนากำาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุี่นเรียนดีมนุษยศาสตร์
   และสังคมศาสตร์แห่้งประเที่ศไที่ย) สำานักงานคณะกรรมการอุดมศ่กษา จำานวน 1 ทุี่น
  3) ทุี่นพัื่ฒนาอาจารย์มห้าวิที่ยาลัยสงขลานครินที่ร์ จำานวน 1 ทุี่น
  4) ทุี่น Mahidol Postgraduate จำานวน 3 ทุี่น
  5) ทุี่นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำานวน 4 ทุี่น

ทุนการศึกษาตางประเทศจาก 2 องคกร จํานวน 4 ทุน
  1) Badan kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) จำานวน 2 ทุี่น
  2) United Nations Population Fund (UNFPA), Afghanistan จำานวน 2 ทุี่น

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ (หลักสูตรนานาชาติ) ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก 2 องคกร จํานวน 2 ทุน 
  1) ทุี่นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำานวน 1 ทุี่น 
  2) ทุี่น Mahidol Postgraduate จำานวน 1 ทุี่น

ทุนการศึกษาตางประเทศจาก 2 องคกร จํานวน 6 ทุน 
  1) Capacity Building for Institute in Myanmar scholarship (CBIM 2), Norway 
   จำานวน 4 ทุี่น 
  2) United Nations Fund for Population Fund (UNFPA), the Democratic People’s 
   Republic of Korea: DPRK จำานวน 2 ทุี่น

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) ไดรับทุน
การศึกษาภายในประเทศจาก 2 องคกร จํานวน 3 ทุน 
  1) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จำานวน 1 ทุี่น
  2) ทุี่นเฉลิมพื่ระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ จำานวน 2 ทุี่น

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) 
ทุนการศึกษาภายในประเทศจาก 2 องคกร จํานวน 9 ทุน
  1) ทุี่นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
   1.1) ประเภที่ทุี่นการศ่กษา จำานวน 3 ทุี่น 
   1.2) ประเภที่ทุี่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเด่อน จำานวน 4 ทุี่น
  2) ทุี่นเฉลิมพื่ระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ จำานวน 2 ทุี่น 



41สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 4141สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

กิจักรรมงานการศึิกษา
ปกัารศึกัษา	2562	(สิังหาคม	2562	–	กัรกัฎาคม	2563)

วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2562 
 นักศ่กษาห้ลักส้ตรปรัชญาดุษฎีีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม และห้ลักส้ตรศิลปศาสตรมห้าบัณฑิต สาขา
วิชาวิจัยประชากรและสังคม จำานวน 4 คน ได้แก่ นายดิฐพื่งศ์ ประเสริฐไพื่ฑ้รย์ นายสุริยา คลังฤที่ธิำ� นางสาวภัสสร ม่ิงไธำสง 
นางสาววนิดา สุขกุล เสนอผลงานวิชาการท่ีี่งานประชุมวิชาการ The 7th University of Malaya Discourse and Society 
International Conference’s (UMDS2019) theme, “Discourse, Society and Interaction” ณ ประเที่ศมาเลเซีึ่ย

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดงานปฐมนิเที่ศนักศ่กษาให้ม่ ประจำาปีการศ่กษา 2562 23 สิงห้าคม 2562 เวลา 8.30-
12.30 น. ณ ห้้องสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินที่ร์ เกรย์ ผ้้อำานวยการสถาบันฯ 
ศาสตราจารย์ ดร.พัื่ชรี เลิศฤที่ธิำ� คณบดีบัณฑิตวิที่ยาลัย Dr. Aung Win Tun ผ้้ช่วยคณบดีฝ้ายวิเที่ศสัมพัื่นธ์ำ บัณฑิตวิที่ยาลัย 
และคณาจารย์สถาบัน ให้้การต้อนรับนักศ่กษาให้ม่



42 รายงานประจำำปี 2563256342 รายงานประจำำปี 

วันท่ี 20-21 สิงหาคม 2562
 โครงการบำาเพ็ื่ญประโยชน์และสานสัมพัื่นธ์ำศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำาปีการศ่กษา 2562 กิจกรรมเรียนร้้วิถีชุมชน
และภ้มิปัญญาท้ี่องถ่ิน ณ โรงเรียนที่ำานาเกล่อสมุที่รสงคราม รวมทัี่�งกิจกรรมบำาเพ็ื่ญประโยชน์ปล้กปาชายเลน และพิื่ธีำบายศรี
ส่้ขวัญนักศ่กษา ณ ศ้นย์ปล้กปาชายเลนเร่อนริมเล ต.คลองโคน อ.เม่อง จ.สมุที่รสงคราม

วันท่ี 7 - 16 ตุลาคม 2562
 โครงการ “Exploring Sustainable Health 
with the innovation of Society 5.0 -Under the 
collaboration of the Consortium of Global Health 
Research and Education” ณ มห้าวิที่ยาลัยฮอกไกโด 
ประเที่ศญ่ีปุน 

วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีีบัณฑิต และมห้าบัณฑิตให้ม่ ปีการศ่กษา 2561 ณ ห้้องสระบัว (109) ชั�น 1 สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินที่ร์ เกรย์ ผ้้อำานวยการสถาบันฯ และคณาจารย์
สถาบันฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีีบัณฑิต และมห้าบัณฑิตให้ม่



43สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 4343สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
 นักศ่กษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ห้ลักส้ตรนานาชาติ 
จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหั้วข้อ International Meals’ time 
เพ่่ื่อร่วมเเบ่งปันเรียนร้้ที่างด้านวัฒนธำรรมให้้แก่คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศ่กษาของสถาบันฯ ณ ชั�น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
นักศ่กษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ห้ลักส้ตรไที่ย จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหั้วข้อ Loy Krathong เพ่่ื่อร่วมส่บสาน
วัฒนธำรรมประเพื่ณีอันดีงามของไที่ย ณ ห้้องสระบัว ชั�น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม



44 รายงานประจำำปี 2563256344 รายงานประจำำปี 

วันท่ี 16-20 ธันวาคม 2562
 โครงการศ่กษาด้งานด้านเอชไอวี/เอดส์ อนามัยเจริญพื่ันธำุ์ และประชากรศาสตร์ ณ จังห้วัดเชียงให้ม่และจังห้วัด
เชียงราย ห้ลักส้ตรศิลปศาสตรมห้าบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพื่ที่างเพื่ศและอนามัยเจริญพื่ันธำุ์ (ห้ลักส้ตร
นานาชาติ) ร่วมกับห้ลักส้ตรปรัชญาดุษฎีีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (ห้ลักส้ตรนานาชาติ)

วันท่ี 10 มกราคม 2563 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พื่ร พัื่นพ่่ื่ง พื่ร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ นายแพื่ที่ย์วิโรจน์
ตั�งเจริญเสถียร และคณะ จากสำานักงานพัื่ฒนานโยบายสุขภาพื่ระห้ว่างประเที่ศ (International Health Policy Program–IHPP) 
ในโอกาสเข้าร่วมรับฟัิงและให้้คำาแนะนำาแก่นักศ่กษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (ห้ลักส้ตร
นานาชาติ) ในการนำาเสนอหั้วข้อวิที่ยานิพื่นธ์ำ ณ ห้้องสระบัว ชั�น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม



45สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิลสถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563
 ผ้ ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภ้เบศร์ สมุที่รจักร รองผ้ ้อำานวยการฝ้ายวิจัยและวิเที่ศสัมพื่ันธำ์ และงานบัณฑิตศ่กษา 
จัดกิจกรรมการแนะนำาข้อม้ลโครงการวิจัยของสถาบันฯ เพ่่ื่อแนะนำาให้้นักศ่กษาทุี่กห้ลักส้ตรได้ร้้จักกับโครงการวิจัยต่างๆ ของ
สถาบันฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการที่ำาวิที่ยานิพื่นธ์ำ งานวิจัย และงานท่ีี่ได้รับมอบห้มายในชั�นเรียน 
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21 กุมภาพันธ 2563 
 นักศ่กษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ห้ลักส้ตรนานาชาติ จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหั้วข้อ “Afternoon Tea 
& Board Game Fun with Love You Club” เพ่่ื่อร่วมเเบ่งปันเรียนร้้ที่างด้านวัฒนธำรรมให้้แก่คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศ่กษาของสถาบันฯ ณ ชั�น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 นักศ่กษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการ International Graduate Students 
Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) โดยจัดเป็น 2 ร้ปแบบ ค่อ Online และ Onsite 
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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นักศึิกษาข่องหลัุ่กส่ตร
จำานวนนักศ่กษาต่างชาติท่ีี่ลงที่ะเบียน จำาแนกตามภ้มิภาคและประเที่ศ 
(ปีการศ่กษา 2562) (สิงห้าคม 2562–กรกฎีาคม 2563)
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ม่�งส่�ควิามเปนเลิุ่ศิในการบริการวิิชุาการ
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 สถาบันฯ เล็งเห็้นความสำาคัญของการถ่ายที่อด
ข้อค้นพื่บและบที่วิเคราะห้์ต่าง ๆ ด้านประชากรและ
สังคม จ่งได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากร
และสังคม” ข่�นทีุ่กปีเพื่่่อเป็นเวที่ีให้้นักวิชาการด้าน
ประชากรและสังคม สามารถค่นความร้้ส่้สังคมได้ โดย
ในทุี่กปีมีการเล่อกสรรประเด็น (Theme) ท่ีี่สอดคล้อง
และทัี่นกับสถานการณ์ของสังคมในขณะนั�น โดยในปี 
2563 นำาเสนองานวิจัยของสถาบันฯ ในประเด็น 

สามารถติดตามชมผ่านที่าง
เว็บไซึ่ต์สถาบันฯ www.ipsr.mahidol.ac.th ห้ร่อ www.theprachakorn.com 
Facebook: www.facebook.com/ThePrachakorn

Prachakorn Forum
งานประช์มวิชากัารระดับชาติิ		“ก้ัาวสูัปท่�	50	สัถีาบันวิจัยประชากัรแลี่ะสัังคม”

 2 กั.ยู่. 63 ผู้ศ.ดร.ภ่ิเบุศร์ สมุ่ที่รจั่กัร โลิกัท่ี่� 3 แลิะพ่�นท่ี่�เร่ยู่นร่�ข้องเด็กัยุู่ค่ COVID-19

 18  กั.ยู่. 63 ผู้ศ.ดร.ปัยู่วัฒน์ เกัตุวงศา กัารเลิ�น: เสร่ภิาพข้องเด็กั ๆ ท่ี่�มั่กัถ่ึกัม่องข้�าม่

 2 ต.ค่. 63 รศ.ดร.กัฤตยู่า อาชีวนิจ่กุัลิ ค่วาม่ยู่ากัลิำาบุากั (ยิู่�งขึ้�น)ในกัารเข้�าถึึงบุริกัารยุู่ติ 

      กัารตั�งค่รรภ์ิในชี�วงโค่วิด-19
 16 ต.ค่. 63 ผู้ศ.ดร.ม่าร์กั เฟลิแค่ร์ Young people and COVID-19 in Thailand:  

      Findings from a series of online surveys

 30 ต.ค่. 63 รศ.ดร.ศิรินันท์ี่ กิัตติสุข้สถิึต กัารที่ำางาน ค่รอบุค่รัว ค่วาม่สุข้ ในสถึานกัารณ์ 

      โค่วิด-19

 13 พ.ยู่. 63 รศ.ดร.อาร่ จ่ำาปัากัลิายู่  รักัวัวให�ผู่้กั รักัล่ิกั(ไม่�)ให�ต่

 27 พ.ยู่. 63 ศ.เก่ัยู่รติคุ่ณ ดร.อภิิชีาติ จ่ำารัสฤที่ธิิรงค์่ เราเปัล่ิ�ยู่นปัระเที่ศเปัล่ิ�ยู่น: นโยู่บุายู่กัาร  

      ที่ดแที่นปัระชีากัรในศตวรรษท่ี่� 21

 11 ธิ.ค่. 63 รศ.ดร.สุร่ย์ู่พร พันพึ�ง แลิะ   ส่งวัยู่ในเม่่องหลิวง

    รศ.ดร.นายู่แพที่ย์ู่ตะวันชัียู่ จิ่รปัระมุ่ข้พิทัี่กัษ์ 

 18 ธิ.ค่. 63 วิที่ยู่ากัร  กัารเสวนาโตะกัลิม่ งาน Prachakorn Forum
    รศ.ดร.กัฤตยู่า อาชีวนิจ่กุัลิ   ภิายู่ใต�หัวข้�อ “ที่บุที่วน ข้บุคิ่ด ม่องอนาค่ต
    รศ.ดร.ศิรินันท์ี่ กิัตติสุข้สถิึต  หลัิงกัารม่าเยู่่อนข้อง COVID-19”
    ศ.เก่ัยู่รติคุ่ณ ดร.อภิิชีาติ จ่ำารัสฤที่ธิิรงค์่
    รศ.ดร.สุร่ย์ู่ พร พันพึ�ง แลิะ
    รศ.ดร.นายู่แพที่ย์ู่ตะวันชัียู่ จิ่รปัระมุ่ข้พิทัี่กัษ์
    ผู่้�ดำาเนินรายู่กัาร ผู้ศ.ดร.ภ่ิเบุศร์ สมุ่ที่รจั่กัร 

“ที่บที่วน ขบคิด มองอนาคต ห้ลังการมาเย่อนของ
โควิด-19” ในเร่ ่อง “ผลกระที่บ” ที่ี ่ประชากรและ
สังคมไที่ยกำาลังเผชิญกับความท้ี่าที่ายให้ม่ในห้ลาก
ห้ลายมิติ อันเน่่องมาจากสถานการณ์การแพื่ร่ระบาด
ของโรคติดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในปีนี�ได้ปรับ
การจัดงานประชุมวิชาการมาเป็นร้ปแบบออนไลน์ มี
ตารางการนำาเสนองานวิจัย ดังนี� 
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การบริการวิิชุาการ 
“ประชุ่ม-ศึิกษาด่่งาน”

กัารนําเสันอผลี่งานระดับนานาชาติิ	(มกัราคม	–	ธัุ์นวาคม	2563)	

สัร์ปจํานวนงานประช์ม	แลี่ะเย่�ยมชมดูงาน	ประจําป	2563
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เสวินาวิิชุาการ “ใต้ชุายคาประชุากร”
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 สถาบันฯ จัดเสวนา เพื่่่อนำาเสนอผลงานวิจัยด้านประชากรและสังคม ทีุ่กวันพืุ่ธำ 
เวลา 12.30 – 13.30 น. โดยเปิดโอกาสให้้บุคลากรทัี่�งในและนอกสถาบันฯ เป็นผ้้นำาเสนอ
และผ้้ร่วมฟิัง จำานวนการนำาเสนอในเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคา” รวม 45 เร่่อง แบ่งเป็น
กลุ่มวิจัยได้ดังนี�

กัลุิ�ม่วิจั่ยู่ท่ี่� 1 : สังค่ม่ไที่ยู่กัับุกัารเปัล่ิ�ยู่นแปัลิงปัระชีากัรแลิะค่รอบุค่รัว

กัลุิ�ม่วิจั่ยู่ท่ี่� 2 : ภิาวะส่งวัยู่ข้องปัระชีากัร 

กัลุิ�ม่วิจั่ยู่ท่ี่� 3 : เพศวิถ่ึ เพศภิาวะ อนามั่ยู่เจ่ริญพันธ์ุิ แลิะเอชีไอว่/เอดส์

กัลุิ�ม่วิจั่ยู่ท่ี่� 4 : ปัระชีากัร สิ�งแวดลิ�อม่ แลิะสุข้ภิาพ

กัลุิ�ม่วิจั่ยู่ท่ี่� 5 : กัารยู่�ายู่ถิึ�น ค่วาม่เปันเม่่อง แลิะแรงงาน 

กัลุิ�ม่วิจั่ยู่ท่ี่� 6 : ระเบุ่ยู่บุวิธ่ิวิจั่ยู่ 
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ห้องสม่ด่เฉพาะทางด้่านประชุากรศิาสตร์แลุ่ะสังคมศิาสตร์

จํานวนทรัพยากัรสัารสันเทศท่�ม่ให้บริกัาร	ณ	วันท่�	31	ธัุ์นวาคม	2563
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ศ่ินย์ศิตวิรรษิกชุน (Thai Centenarians Center)
www.thaicentenarian.mahidol.ac.th
 มีวัตถุประสงค์เป็นแห้ล่งข้อม้ลความร้้เก่ียวกับผ้้ส้งอายุและศตวรรษิกชนห้ร่อประชากรท่ีี่มีอายุ 100 ปีข่�นไป 
(Centenarian-คนร้อยปีห้ร่อศตวรรษิกชน) ในประเที่ศไที่ย เพ่่ื่อศ่กษาชีวิตความเป็นอย้่ของคนอายุ 100 ปี สอดคล้อง
กับกิจกรรมของมห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดลท่ีี่นำาเสนอข้อม้ลผ่านบที่ความ สถิติตัวเลข คำาศัพื่ท์ี่ ข่าวสารความร้้ วิที่ยานิพื่นธ์ำ 
งานวิจัย บที่ความ และกระดานข่าว 

ศ่ินย์ศึิกษาการย้ายถิ�นมหิด่ลุ่ (Mahidol Migratin Center)
www.migrationcenter.mahidol.ac.th
 จัดตั�งข่�นเพ่่ื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัื่ฒนาการศ่กษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการย้ายถ่ินเป็นศ้นย์เผยแพื่ร่ข้อม้ล
ข่าวสารของสถาบันฯ และห้น่วยงานเคร่อข่ายความร่วมม่อของสถาบันฯ ผ่านกิจกรรมการวิจัยแบบสห้วิที่ยาการและ
การแลกเปล่ียนเรียนร้้ เพ่่ื่อพัื่ฒนาคุณภาพื่ชีวิตของผ้้ย้ายถ่ินในประเที่ศไที่ยและในภ้มิภาคผ่านที่างงานวิจัยส่ิงตีพิื่มพ์ื่
และจดห้มายข่าว

มิเตอร์ประเทศิไทย (Thailandometers) 
www.thailandometers.mahidol.ac.th
 สถาบันฯ ได้พัื่ฒนา “มิเตอร์ประเที่ศไที่ย” เป็นเคร่่องม่อนำาเสนอสถิติข้อม้ลด้านประชากร สุขภาพื่อนามัย 
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม “ตามเวลาจริง” เพ่่ื่อให้้สาธำารณชนเห็้นความสำาคัญของข้อม้ลด้านประชากรและสามารถ
นำาข้อม้ลไปใช้อ้างอิงได้ สถิติข้อม้ลท่ีี่นำาเสนอในมิเตอร์ประเที่ศไที่ยได้จากการคาดประมาณของ “คณะที่ำางานฉายภาพื่
ประชาการ” ของสถาบันฯ ซ่่ึ่งใช้ข้อม้ลจากการจดที่ะเบียน และการสำารวจจากแห้ล่งต่างๆ คำานวณอันตรา และตัวชี�วัด
ต่างๆ เพ่่ื่อนำาเสนอให้้เห็้นภาพื่การเปล่ียนแปลงของตัวชี�วัดเห้ล่านั�นตามเวลาท่ีี่เปล่ียนไป

ศ่ินย์วิิจััยควิามส่ข่คนทำางานแห�งประเทศิไทย
(Thailand	Centre	for	Happy	Worker	Studies:	TCHS)
www.happinometer.com 
 ศ้นย์วิจัยความสุขคนที่ำางานแห่้งประเที่ศไที่ย เป็นส่วนห้น่่งของการดำาเนินงานของโครงการ “การพัื่ฒนาสร้าง
เสริมความสุขคนที่ำางานแห่้งประเที่ศไที่ย” ได้รับการสนับสนุนจากสำานักสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุี่นสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพื่ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพ่่ื่อให้เป็นศ้นย์กลางที่างด้านการศ่กษาวิจัย การแลกเปล่ียนเรียนร้้ 
บริการด้านองค์ความร้้ และแห้ล่งอ้างอิงที่างวิชาการท่ีี่สำาคัญ อีกทัี่�งยังเป็นแห้ล่งเผยแพื่ร่องค์ความร้้ด้านการวิจัย เพ่่ื่อ
พัื่ฒนาคุณภาพื่ชีวิตคนที่ำางาน องค์ความร้้ด้านการวิจัยสุขภาวะองค์กร และการบริห้ารจัดการองค์กรแห่้งความสุข 
รวมถ่งการให้้คำาปร่กษาเร่่องความสุขคนที่ำางานเชิงวิชาการ เพื่่่อการพื่ัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเน่่อง
และยั่งย่น

รายงานส่ข่ภาพคนไทย 
www.thaihealthreport.com
 สถาบันฯ ดำาเนินงานโครงการรายงานสุขภาพื่คนไที่ย โดยการสนับสนุนจาก สสส. ตั�งแต่ปี 2546 จนถ่ง
ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 18 ปีแล้วท่ีี่รายงานสุขภาพื่คนไที่ย มีบที่บาที่ในการนำาเสนอข้อม้ล สถานการณ์ และประเด็น
สำาคัญด้านสุขภาพื่ โดยข้อม้ลและองค์ความร้้ที่ำาห้น้าท่ีี่ในการชี�ประเด็นปัญห้าที่างสุขภาพื่ท่ีี่สำาคัญของประเที่ศ ให้้ข้อ
เสนอแนะและแนวที่างในการแก้ไขปัญห้า เพ่่ื่อนำาข้อม้ลไปเป็นแนวที่างในการกำาห้นดทิี่ศที่างนโยบายในอนาคต รายงาน
สุขภาพื่คนไที่ยได้รับการตอบรับอย่างดีจากห้น่วยงานต่างๆ นักวิชาการ และผ้้สนใจท่ัี่วไปมาอย่างต่อเน่่อง ซ่่ึ่งเผย
แพื่ร่ในร้ปแบบห้นังส่อ และไฟิล์อิเล็คที่รอนิกส์ ทัี่�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ
 การดำาเนินกิจกรรมนี�สอดคล้องกับแผนห้ลักของ สสส. โดยเฉพื่าะแผนพัื่ฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่่ื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพื่ในการบริห้ารจัดการข้อม้ล องค์ความร้้ท่ีี่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพื่ เพ่่ื่อนำาความร้้ด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพื่ส่้นักสร้างเสริมสุขภาพื่ และประชาชนทุี่กกลุ่มวัย 

ศ่ินย์อ้างอิงข้่อม่ลุ่
ทางประชุากรแลุ่ะสังคม



55สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล 55สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล

ศัิพทาน่กรมการวิิจััยทางประชุากรแลุ่ะสังคม  
www.popterms.mahidol.ac.th
 มีวัตถุประสงค์เพ่่ื่อรวบรวมศัพื่ท์ี่วิชาการด้านการวิจัยที่างประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยถอดความห้มาย
จากภาษาอังกฤษให้้เป็นภาษาไที่ย ซ่่ึ่งเป็นเคร่่องม่อสำาคัญสำาห้รับส่่อความคิดและข้อม้ลความร้้ต่างๆ การสร้างศัพื่ท์ี่
ให้้เป็นภาษาไที่ยจะช่วยเป็นส่่อกลางระห้ว่างนักวิจัยที่างสังคมศาสตร์ต่างสาขากันและระห้ว่างนักวิจัยกับคนท่ัี่วไป 
การเผยแพื่ร่ข้อม้ลความร้้ผ่านที่างโครงการศัพื่ที่านุกรม นี�ถ่อเป็นภารกิจสำาคัญของสถาบันฯ โดยมีการนิยามศัพื่ที่์
ปรับปรุงแก้ไขศัพื่ท์ี่บัญญัติ และคำาอธิำบายศัพื่ท์ี่ท่ีี่ได้รวบรวมไว้แล้วให้้สมบ้รณ์ข่�น มีการจัดแบ่งศัพื่ท์ี่ท่ีี่จะนิยามออก
เป็น 3 ห้มวดให้ญ่ ค่อ (1) การวิจัย (2) ประชากร และ (3) สังคมการวิจัย เป็นศัพื่ท์ี่ที่างด้านการวิจัยที่างสังคมศาสตร์ 
ทัี่�งเชิงปริมาณและคุณภาพื่ ระเบียบวิธีำวิจัย การเก็บรวบรวมข้อม้ล ประมวลผล วิเคราะห์้ และเสนอผล รวมทัี่�งศัพื่ท์ี่
สถิติต่างๆ ท่ีี่ใช้ในการวิจัยประชากร เป็นศัพื่ท์ี่ที่างด้านประชากรศาสตร์ ประชากรวิที่ยา และการศ่กษาเร่่องประชากร
ท่ัี่วๆ ไป และเป็นศัพื่ท์ี่ที่างสังคม สุขภาพื่ การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพัื่นธ์ุำ รวมทัี่�งเร่่องนิเวศวิที่ยาและส่ิง
แวดล้อม ซึ่่่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่างสังคมที่ี่สถาบันฯ ให้้ความสนใจและดำาเนินการอย้่ นอกจากนั�นยังมีศัพื่ที่์ที่ี่
อาจเรียกว่าอย่้ใน “ห้มวดอ่่นๆ” ค่อ ไม่สามารถจัดเข้าห้มวดใดในทัี่�งสามห้มวดดังกล่าวอย่้อีกจำานวนห้น่่ง เช่น ช่่อห้น่วย
งาน ห้ร่อองค์การต่างๆ

ดี่โมพีเดี่ย พจันาน่กรมประชุากรศิาสตร์ 
Th-ll.demopaedia.org/wiki
 คณะกรรมาธิำการประชากรแห่้งสห้ประชาชาติ เสนอให้้จัดที่ำาพื่จนานุกรมประชากรศาสตร์พื่หุ้ภาษา โดยมี
สห้พัื่นธ์ำระห้ว่างประเที่ศเพ่่ื่อการศ่กษาที่างวิที่ยาศาสตร์เร่่องประชากร (International Union for the Scientific 
Study of Population: IUSSP) รับห้น้าท่ีี่ดำาเนินการตั�งแต่ปี 2498 มีวัตถุประสงค์เพ่่ื่อรวบรวมคำาศัพื่ท์ี่ที่าง ในปี 
2552 มีโครงการปรับปรุงพื่จนานุกรมประชากรศาสตร์พื่หุ้ภาษาข่�น โดยการใช้ส่่ออินเที่อร์เน็ตท่ีี่เรียกว่า “ดิโมพีื่เดีย” 
ซ่่ึ่งพัื่ฒนาการนำาเสนอด้วยวิธีำการของวิกิ (Wiki-based) และมีแผนท่ีี่จะเพ่ิื่มภาษาของประเที่ศในที่วีปเอเชียอีก 6 ภาษา 
ค่อ ภาษาเกาห้ลี อินโดนีเซีึ่ย มาเลย์ เนปาล ไที่ย และเวียดนาม ปัจจุบันมีทัี่�งห้มด 14 ภาษา โดยผ้้ใช้พื่จนานุกรม
สามารถค้นห้าศัพื่ท์ี่ประชากรศาสตร์คำาห้น่่ง แล้วโยงไปส่้ศัพื่ท์ี่อ่่นๆ ท่ีี่เก่ียวข้องกัน ห้ร่อเปล่ียนไปด้ศัพื่ท์ี่คำานั�นในอีก
ภาษาห้น่่งห้ร่ออีกฉบับพิื่มพ์ื่ห้น่่ง เน่่องจากพื่จนานุกรมท่ีี่พิื่มพ์ื่แต่ละฉบับประกอบด้วยบที่ต่างๆ ตามประเด็นเร่่อง 
พื่จนานุกรมประชากรศาสตร์พื่หุ้ภาษา ฉบับปรับปรุงให้้เป็นเอกภาพื่ ฉบับภาษาไที่ยเสร็จสิ�นในเด่อนสิงห้าคม พื่.ศ.2556

ศ่ินย์พัฒนาองค์ควิามร้่ด้่านกิจักรรมทางกายประเทศิไทย
(Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre: TPAK)
https://tpak.or.th
 เป็นห้น่วยงานอ้างอิงข้อม้ลและองค์ความร้้จากการวิจัยที่างด้านกิจกรรมที่างกายในมิติที่างประชากรศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยกำาห้นดบที่บาที่ห้น้าท่ีี่ในการสนับสนุนองค์ความร้้ และสร้างพ่ื่�นท่ีี่ที่างวิชาการ สำาห้รับการที่ำา
วิจัยที่างด้านกิจกรรมที่างกายในประเด็นท่ีี่เก่ียวข้อง จัดที่ำาฐานข้อม้ล รวมถ่งวิเคราะห์้ สังเคราะห์้ข้อม้ลเพ่่ื่อใช้ในการ
ส่่อสารสาธำารณะ และการส่่อสารที่างนโยบายท่ีี่จำาเป็นต่อการสนับสนุนการขับเคล่่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรม
ที่างกายของประชากรไที่ยเพ่่ื่อการมีสุขภาวะองค์รวม

“เด่อะ ประชุากร”
http://www.theprachakorn.com
 ร้ปแบบให้ม่ของการนำาเสนอ “ประชากรและการพัื่ฒนา” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ท่ีี่พื่ยายามจะ
ส่่อสารและเช่่อมร้อย “โลกแห่้งวิชาการและการวิจัย” กับ “โลกแห่้งความเป็นจริง” เข้าด้วยกันบนพ่ื่�นท่ีี่ส่่อออนไลน์ 
เพ่่ื่อท่ีี่จะเผยแพื่ร่ความร้้ สร้างความเข้าใจ และอาจสร้างแรงบันดาลใจ ให้้กับสังคมในวงกว้าง รวมถ่งผ้้อ่านท่ีี่สนใจ ใน
แง่มุมด้านต่าง ๆ ของคำาว่า “ประชากร” “เดอะ ประชากร” ตั�งใจจะผสมผสานการส่่อสารในร้ปแบบท่ีี่ห้ลากห้ลาย
เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบที่ความ คอลัมน์บที่สัมภาษณ์ ภาพื่เคล่่อนไห้ว และงานเสวนาใต้ชายคาประชากร ฯลฯ 
โดยมุ่งห้วังว่าจะเป็นอีกห้น่่งส่่อออนไลน์ท่ีี่ให้้ความร้้ต่อสังคมในประเด็นท่ีี่เก่ียวข้องกับประชากรได้อย่างสร้างสรรค์ 
รอบด้าน ถ้กต้อง และน่าเช่่อถ่อ
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 คณะกรรมการจริยธำรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (คจ.-วปส.) เริ่มก่อตั�ง

เม่่อ พื่.ศ. 2528 ซึ่่่งในช่วงเวลานั�นเร่่องจริยธำรรมการวิจัยยังไม่เป็นประเด็นที่ี่ได้รับความสำาคัญ

มากนักในวงการวิจัยที่างสังคมศาสตร์ของไที่ย ในตอนแรก ๆ คณะกรรมการนี�มีลักษณะเป็น

กรรมการเฉพื่าะกิจ ประกอบด้วยกรรมการท่ีี่เป็นบุคลากรภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เป็นห้ลัก โดยมีกรรมการจากห้น่วยงานอ่่นภายในมห้าวิที่ยาลัยมห้ิดลร่วมด้วยเป็นบางครั�ง คณะ

กรรมการนี�ที่ำาห้น้าที่ี่พื่ิจารณาให้้การรับรองจริยธำรรมโครงการวิจัยเฉพื่าะเร่่องเป็นคราว ๆ ไป ซึ่่่ง

โดยมาก ได้แก่ โครงการที่ี่นักวิจัยในสถาบันฯ ร่วมม่อกับนักวิจัยห้ร่อห้น่วยงานจากต่างประเที่ศ 

ที่ี่มีเง่่อนไขว่า การวิจัยที่ี่นั�นจะต้องผ่านการรับรองจริยธำรรม จากคณะกรรมการจริยธำรรมการ

วิจัยของห้น่วยงานที่ี่ร่วมที่ำาวิจัยก่อน จ่งจะดำาเนินการได้ 

 คจ.-วปส. ดำาเนินงานในร้ปของ “คณะกรรมการเฉพื่าะกิจ” ต่อเน่่องมาจนถ่งประมาณ 

พื่.ศ. 2535 จ่งมีการจัดตั �งเป็นคณะกรรมการถาวร แต่คณะกรรมการยังคงที่ำาห้น้าที่ี่พื่ิจารณา

โครงการวิจัยที่ี่ที่ำาภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นห้ลัก และในกระบวนการพื่ิจารณา

คณะกรรมการจะขอให้้นักวิจัยห้ัวห้น้าโครงการเข้าเสนอรายละเอียดของการที่ำาวิจัย พื่ร้อมกับ

ให้้กรรมการซึ่ักถามข้อสงสัยต่าง ๆ นอกจากนี� คจ.-วปส. ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร้้ด้าน

จริยธำรรมการวิจัยให้้แก่อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันฯ เป็นครั�งคราวด้วย 

 ในช่วงเวลาตั�งแต่กลางที่ศวรรษ 2540 เป็นต้นมา มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดลเร่ิมมีนโยบายเก่ียว

กับจริยธำรรมการวิจัยในคนชัดเจนข่ �น แต่ก็ยังไม่มีการจัดตั�งคณะกรรมการจริยธำรรมการวิจัย

ที่างสังคมศาสตร์และพื่ฤติกรรมศาสตร์ข่�นเป็นการเฉพื่าะ คจ.-วปส. จ่งดำาเนินงาน ค้่ขนานมา

กับคณะกรรมการจริยธำรรมการวิจัยในระดับมห้าวิที่ยาลัย จนกระที่ั่งมห้าวิที่ยาลัยมห้ิดลมี 

“นโยบายในการกำากับด้แลโครงการวิจัยในคน พื่.ศ. 2559” ซึ่่่งกำาห้นดว่าห้น่วยงานที่ี่จะมีคณะ

กรรมการจริยธำรรมการวิจัยได้จะต้องมีจำานวนโครงการวิจัยดำาเนินการไม่น้อยกว่า 60 โครงการ

ต่อปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่่่งมีโครงการวิจัยในแต่ละปีจำานวนมากอย้่แล้ว จ่งเสนอ

ให้้ คจ.-วปส. ได้เข้าไปเป็นส่วนห้น่่งของระบบจริยธำรรมการวิจัยในคนของมห้าวิที่ยาลัยมห้ิดล

ตั�งแต่นั�นมา โดยที่ี่ยังคงช่่อ “คณะกรรมการจริยธำรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” 

ไว้เห้ม่อนเดิม 

คณะกรรมการ
จัริยธ์รรมการวิิจััย
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โครงการที�เสนอข่อจัริยธ์รรมการวิิจััย

ห้มายเห้ตุ: ปี 2563 มีโครงการวิจัยเก่ียวกับ COVID-19 ท่ีี่ขอรับการพิื่จารณาจริยธำรรมการวิจัย 19 โครงการ
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จาํนวนโครงการที-เสนอขอจริยธรรมการวจิยั 

ตั 9งแต่ปี 2556 - 2563 

อาจาร่ย์ 22%

นั่กิวิจัย 1%

นั่กิศึกิษา 74% 

อื�น่ ๆ 3% 

จัำานวินโครงการที�เสนอข่อจัริยธ์รรมการวิิจััย ต้ังแต�ปี 2556 - 2563

ปี 2563 จัำานวิน 434 โครงการ

323 โครงการ93 โครงการ

4 โครงการ
14 โครงการ
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การประชุ่มคณะกรรมการจัริยธ์รรมการวิิจััย

 คณะกรรมการจริยธำรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล 
กำาห้นดให้้มีการพิื่จารณาโครงการวิจัยเพ่่ื่อขอรับรองจริยธำรรมการวิจัย โดยมีการพื่ิจารณา
ทุี่กวันพื่ฤหั้สบดีสัปดาห์้สุดท้ี่ายของทุี่กเด่อน

การจััด่อบรมจัริยธ์รรมการวิิจััย

 ตั�งแต่ปี 2562 คณะกรรมการคณะกรรมการจริยธำรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้จัดอบรม
จริยธำรรมการวิจัยปีละ 1 ครั�ง โดยในปี 2563 จัดโครงการอบรมจริยธำรรมการวิจัย เร่่อง ประเด็นจริยธำรรมการวิจัยที่าง
สังคมศาสตร์ ครั�งท่ีี่ 7 (1/2563) เม่่อวันท่ีี่ 16 พื่ฤศจิกายน 2563 ณ ห้้องประชุมประชาสังคมอุดมพัื่ฒน์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล มีผ้้เข้ารับการอบรมทัี่�งสิ�น 70 คน ซ่่ึ่งมีกำาห้นดการอบรม ดังนี�

กล่ัาวิเปิดโครงการอบัรม	โดย	ศึาสต่ราจัารย์เกียรติ่คุณ	ดร.ปราโมทย์	ประสาทกุลั	ประธิาน
คณะกรรมการจัริยธิรรมการวิิจััย	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	มหาวิิทยาลััยมหิดลั
วิัทยากีร	 รองศึาสต่ราจัารย์	ดร.ชาย	โพื่ธิิสิต่า
หัวิข�อ		 หลัักจัริยธิรรมการวิิจััยในมนุษย์ที�สำาคัญทางด�านสังคมศึาสต่ร์	
	 พื่ฤติ่กรรมศึาสต่ร์	แลัะมนุษยศึาสต่ร์
	 	 -	 การวิิจััยในกลุ่ัมเปราะบัาง	แลัะการรักษาควิามลัับั
	 	 -	 กระบัวินการขอควิามยินยอมจัากอาสาสมัคร/เกณฑ์การพิื่จัารณาการขอ
	 	 	 ควิามยินยอมจัากอาสาสมัคร
	 	 -	 ประโยชน์แลัะควิามเสี�ยงที�อาจัเกิดขึ�นจัากการวิิจััยทางด�านสังคมศึาสต่ร์	
วิัทยากีร		อาจัารย์	ดร.สิรินทร์ยา	พ้ื่ลัเกิด
หัวิข�อ		 	 -	 การประพื่ฤติ่ผิู้ดจัรรยาวิิชาชีพื่วิิจััย	(Research	Misconduct)
วิัทยากีร	 รองศึาสต่ราจัารย์	ดร.ศิึรินันท์	กิต่ติ่สุขสถิต่
หัวิข�อ	 	 -	 กลัไกแลัะกระบัวินการดำาเนินงานจัริยธิรรมการวิิจััยในมนุษย์
	 	 -	 การเต่รียมตั่วิของนักวิิจััยในการขอการรับัรองจัริยธิรรมการวิิจััยในมนุษย์	
ปิดการอบัรมโดย	รองศึาสต่ราจัารย์	ดร.สุชาดา	ทวีิสิทธิิ�	รองผู้้�อำานวิยการฝ่่ายวิิจััย	

กิจักรรมข่อง 
IPSR-IRB ปี 2563
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       (Routine to Research)

R2R (Routine to Research) ค่อ	การพัื่ฒนางานประจัำาส่้งานวิิจััย	ผู้ลัลััพื่ธ์ิของ	R2R	ไม่ได�
หวัิงเพีื่ยงได�ผู้ลังานวิิจััยเท่านั�น	แต่่มีเปาหมายเพ่ื่�อนำาผู้ลังานวิิจััยไปใช�เพ่ื่�อพัื่ฒนางานประจัำานั�น	ๆ

ผลุ่งานริเริ�มสร้างสรรค์ ประจัำาปี 2563

ผลุ่งานประเภทการสร้างสรรค์งานในหน้าที�
 โครงการการพื่ัฒนาระบับัข�อม้ลัเพื่่ �อบัริหารจััดการดำาเนินงานของคณะกรรมการ

	 	 จัริยธิรรมการวิิจััย	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	โดย	นางสาวิ	ดวิงวิิไลั	ไทยแท�

ผลุ่งานประเภทการสร้างสรรค์เพื�อส�วินรวิม
 ระบับัการลังทะเบีัยนเข�าประชุม	(Meeting-registration)	โดย	นายปิยะวัิฒน์	สวัิสดิ�จ้ั		

	 	 แลัะว่ิาที�ร�อยต่รี	เกียรติ่นิยม	ขันตี่

ผลุ่งานประเภทพัฒนางานประจัส่�งานวิิจััย R2R
	 การวิิเคราะห์งานซ่อมอุปกรณ์ไอที	ที�ใช�ระบับับัริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที	(IT-Service)	

	 	 ของสถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	โดย	ว่ิาที�ร�อยต่รี	เกียรติ่นิยม	ขันตี่	
	 	 แลัะนางสาวิพื่อต่า	บุันยตี่รณะ

       (Routine to Research)
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หนังสือแลุ่ะรายงานการวิิจััย

1. เปดบานเด็กซี-แอลฟา การอบรมเล้ียงดู พัฒนาการ พฤติกรรม บรรยากาศในครอบครัว
ผ้้แต่ง: จงจิตต์ ฤที่ธิำรงค์, สุภรต์ จรัสสิที่ธิำ�, พิื่มลพื่รรณ นิตย์นรา (จํานวนดาวนโหลด 162 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)
2. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียน-โรงเลนของเด็กซี-แอลฟา
ผ้้แต่ง: วิมลทิี่พื่ย์ มุสิกพัื่นธ์ำ, ธำเนศ กิติศรีวรพัื่นธ์ำ, สุริยาพื่ร จันที่ร์เจริญ (จํานวนดาวนโหลด 163 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

3. โลกท่ี 3 ของซี-แอลฟา
ผ้้แต่ง: ภ้เบศร์ สมุที่รจักร, กมลชนก ขำาสุวรรณ, กัญญาพัื่ชร สุที่ธิำเกษม (จํานวนดาวนโหลด 163 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

4. Z-alpha in Numbers: ขอมูลและสถิติของซี-แอลฟา 
ผ้้แต่ง: นิพื่นธ์ำ ดาราวุฒิมาประกรณ (จํานวนดาวนโหลด 200 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

5. เม่ือไรและใครควรพิทักษคุมครองสิทธิของผูสูงอาย 
ผ้้แต่ง: จงจิตต์ ฤที่ธิำรงค์, กาญจนา ตั�งชลทิี่พื่ย์, รศรินที่ร์ เกรย์, พิื่มลพื่รรณ นิตย์นรา (จํานวนดาวนโหลด 152 คร้ัง 
 ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

6. สุขภาพคนไทย 2563: สองทศวรรษปฏิรูปการศึกษาไทย ความลมเหลว และความสําเร็จ
บรรณาธิำการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มห้าวิที่ยาลัยมหิ้ดล (จํานวนดาวนโหลด 256 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

7. การสํารวจเชิงตรวจสอบรวมกับภาคเอกชนเพ่ือเผยแพรเทคโนโลยีจากญ่ีปุนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยใชระบบ
การดูแลเชิงปองกันแบบญ่ีปุน
ผ้้แต่ง: รศรินที่ร์ เกรย์, วารี วิดจายา, อมรพัื่นธ์ำ อัจจิมาพื่ร, ศุที่ธิำดา ชวนวัน, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (จํานวนดาวนโหลด 140 คร้ัง  
  ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

8. Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Health 
Promotion for the Elderly by Applying Japan’s Preventive Care System  
ผ้้แต่ง: Rossarin Gray [et. al.] (จํานวนดาวนโหลด 71 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

1 2 3 4

5 6 7 8
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9. คูมือกิจกรรมทางกายประจําบาน
ผ้้แต่ง: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ปัญญา ช้เลิศ, วิภาดา เอ่ียมแย้ม, อับดุล อุ่นอำาไพื่, อภิชาติ แสงสว่าง (จํานวนดาวนโหลด 102 คร้ัง  
  ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)
10. ฟนกิจกรรมทางกายในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19)
บรรณาธิำการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, กรกนก พื่งษ์ประดิษฐ (จํานวนดาวนโหลด 132 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการการยายถ่ินของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทาสังคมกับการแกไขปญหา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ผ้้แต่ง: อารี จำาปากลาย, Kathleen Ford, อภิชาติ จำารัสฤที่ธิำรงค์, ฟิาอีซึ่ะห์้ ด่อราเซึ่ะ, กษมา ยาโกะ (จํานวนดาวนโหลด 154 คร้ัง  
  ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

12. บันได 7 ข้ัน สูการสงเสริมโลกใบเขียวของเด็กไทย
ผ้้แต่ง: สิรินที่ร์ยา พ้ื่ลเกิด, ณัฐจีรา ที่องเจริญช้พื่งศ์ (จํานวนดาวนโหลด 62 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

13. สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2562 
บรรณาธิำการ: ปราโมที่ย์ ประสาที่กุล, ลัดดา, ภ้ษิต ประคองสาย, ศิริวรรณ อรุณทิี่พื่ย์ไพื่ฑ้รย์, วิราภรณ์ โพื่ธิำศิริ, จงจิตต์ ฤที่ธิำรงค์, 
ศุที่ธิำดา ชวนวัน, มนสิการ กาญจนะจิตรา, ณปภัช สัจนวกุล, เสาวภา อุสาพื่รม, สุภรต์ จรัสสิที่ธิำ�, กาญจนา เทีี่ยนลาย, 
จิรวรรณ มาท้ี่วม, กรรณิการ์ เสนา, อภิชาติ ธัำญญาห้าร (จํานวนดาวนโหลด 152 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

14. Thai Health 2020: Twe Decades of Thai Educational Reform: Failures and Successes 
บรรณาธิำการ: Institute for Population and Social Research, Mahidol University (จํานวนดาวนโหลด 53 คร้ัง 
     ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

15. ท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย 
ผ้้แต่ง: สิรินที่ร์ยา พ้ื่ลเกิด, ณปภัช สัจนวกุล (จํานวนดาวนโหลด 84 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

16. นโยบายท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ: ประวัติศาสตรและบทเรียนจากแนวปฏิบัติท่ีดีในตางประเทศ
ผ้้แต่ง: ณัฐนี อมรประดับกุล, ณปภัช สัจนวกุล, ปัณณวัฒน์ เถ่่อนกล่ิน (จํานวนดาวนโหลด 73 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

17. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย
ผ้้แต่ง: ศ้นย์พัื่ฒนาองค์ความร้้ด้านกิจกรรมที่างกายประเที่ศไที่ย (ทีี่แพื่ค) (จํานวนดาวนโหลด 14 คร้ัง ขอมูล ณ วันท่ี 3/3/2564)

9 10 11 12 
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  2561 2562 2563 2561-2563
	 เว็ิบัไซต์่สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม
	 www.ipsr.mahidol.ac.th	 336,958	 270,213	 212,646	 819,817
	 ศ้ึนย์ศึต่วิรรษิกชน
	 www.thaicentenarian.mahidol.ac.th	 51,893	 46,350	 4,228	 102,471
	 มิเต่อร์ประเทศึไทย

	 www.thailandometers.mahidol.ac.th	 48,017	 30,498	 16,420	 94,935
	 ศ้ึนย์ศึึกษาการย�ายถิ�นมหิดลั
	 www.migrationcenter.mahidol.ac.th	 6,173	 2,857	 1,392	 10,422

	 ศัึพื่ทานุกรมทางประชากรแลัะสังคม

	 www.popterms.mahidol.ac.th	 26,540	 25,962	 4,511	 `57,013
	 จัดหมายข่าวิประชากรแลัะการพัื่ฒนา
	 www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th	 163,439	 174,634	 6,925	 344,998

	 The	Prachakorn

	 www.theprachakorn.com	 8,622	 14,457	 30,539	 53,618

Facebook สถาบันฯ

ส่ือส่ิงพิมพ

Facebook เดอะ ประชากร

จดหมายขาว

โทรทัศน

มหิดลสาร

วิทยุ

นิทรรศการ

337

101

97

66

10

10

5

1

จัำานวินข่�าวิ แลุ่ะบทควิามที�เผยแพร�ผ�านสื�อชุ�องทางต�าง ๆ

จัำานวินผ้่เข้่าชุมเว็ิบไซต์ ปี 2561 – 2563
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ปี 2563
ทำาน่บำาร่งศิิลุ่ปวัิฒนธ์รรม 10 กิจักรรม
กิจักรรมเพื�อชุ่มชุน 8 กิจักรรม
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12 พฤษภาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรสังคม	จััดกิจักรรมขอรับับัริจัาคเงินเพื่่�อส่งต่่อพื่ลััง
ควิามช่วิยเหล่ัอผู้้�ประสบัภััย	COVID-19	ผู่้านทางม้ลันิธิิเคร่อข่ายส่งเสริมคุณภัาพื่
ชีวิิต่แรงงาน	(LPN)	แลัะ	เทใจัดอทคอม	ยอดบัริจัาคโดยบุัคลัากร	แลัะนักศึึกษา	

40,000	บัาท	แลัะเงินรายได�สถาบัันฯ	40,000	บัาท	รวิมทั�งสิ�น	80,000	บัาท	

6 สิิงหาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	จััดกิจักรรมกรรมขอรับับัริจัาคบัราเก่าเส่�อม
สภัาพื่เพ่ื่�อส่งต่่อให�แก่ฝ่่ายกิจักรรมเพ่ื่�อสังคม	(CSR)	บัริษัท	ไทยวิาโก�	จัำากัด	
(มหาชน)	นำาไปกำาจััดขยะอย่างถ้กวิิธีิ	แลัะสร�างจิัต่สำานึกรักด้แลัสิ�งแวิดลั�อม	ภัายใต่�	
แนวิคิด	Zero	Waste		

กิจักรรมเพื�อชุ่มชุน
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25 พฤศจิิกายน 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	มอบัอุปกรณ์สำานักงาน	แลัะเคร่�องคอมพิื่วิเต่อร์
เก่าสภัาพื่พื่ร�อมใช�งานให�แก่คณะจัากม้ลันิธิิพัื่ฒนาศัึกยภัาพื่คนพิื่การ	เพ่ื่�อนำาไปใช�
พัื่ฒนางานด�านการเรียนการสอนให�กับัเด็กนักเรียนในพ่ื่�นที�ศ้ึนย์เรียนร้�ร่วิมพัื่ฒนา

ศัึกยภัาพื่คนพิื่การปัต่ต่านี	จัังหวัิดปัต่ต่านี	

7 ธัันวาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	มอบัทุนการศึึกษาให�แก่นักเรียน	แลัะอุปกรณ์ 
การศึึกษาให�แก่โรงเรียนในเขต่อำาเภัอพุื่ทธิมณฑลั	จัำานวิน	7	โรงเรียน	เน่�องในวิาระ
ครบัรอบั	49	ปี	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	วัินที�	14	พื่ฤศึจิักายน	2563	
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16 ธัันวาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	มอบัครุภััณฑ์เพื่่�อรีไซเคิลัให�แก่สมาคม 
คนพื่ิการทางการเคล่ั�อนไหวิสากลั	เพ่ื่�อเป็นประโยชน์ในการช่วิยเหล่ัอคนพิื่การ 
ทุกประเภัท	

2 มีนาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	เข�าร่วิมพิื่ธีิวิางพื่านพุ่ื่มถวิายราชสักการะ
พื่ระบัรมร้ปสมเด็จัพื่ระบัรมราชชนก	เน่�องในงาน	“51 ปีีวัันพระราชทานนาม 132 ปีี 

มหาวิัทยาลััยมหิดลั”	ณ	สำานักงานอธิิการบัดี	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	

กิจักรรมทำาน่บำาร่งศิิลุ่ปวัิฒนธ์รรม
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24 กรกฎาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	เข�าร่วิมพิื่ธีิถวิายราชสดุดี	ถวิายพื่ระพื่ร
ชัยมงคลั	พื่ร�อมถวิายสัต่ย์ปฏิิญาณ	เพ่ื่�อเป็นข�าราชการ	พื่นักงานที�ดี	แลัะพื่ลัังของ
แผู่้นดิน	เน่�องในโอกาสวัินเฉลิัมพื่ระชนมพื่รรษาพื่ระบัาทสมเด็จัพื่ระเจั�าอย่้หัวิ	 

วัินที�	28	กรกฎาคม	2563	ณ	สำานักงานอธิิการบัดี	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	

24 กันยายน 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	เข�าร่วิมพิื่ธีิวิางพื่วิงมาลัาถวิายราชสักการะ 
พื่ระราชานุสาวิรีย์สมเด็จัพื่ระมหิต่ลัาธิิเบัศึร	อดุลัยเดชวิิกรม	พื่ระบัรมราชชนก	

เน่�องในวัินมหิดลั	ประจัำาปี	2563	ณ	ศ้ึนย์การเรียนร้�มหิดลั	มหาวิิทยาลััยมหิดลั
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8 ตุุลาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	เข�าร่วิมพิื่ธีิทำาบุัญตั่กบัาต่รบัำาเพ็ื่ญกุศึลัถวิาย
เป็นพื่ระราชกุศึลัแลัะพิื่ธีิถวิายราชสดุดี	พื่ระบัาทสมเด็จัพื่ระบัรมชนกาธิิเบัศึร	 
มหาภ้ัมิพื่ลัอดุลัยเดชมหาราช	บัรมนาถบัพิื่ต่ร	ณ	สำานักงานอธิิการบัดี	มหาวิิทยาลััย

มหิดลั

13 พฤศจิิกายน 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	จััดพิื่ธีิทำาบุัญเน่�องในโอกาสครบัรอบั	49	ปี	
คลั�ายวัินสถาปนาสถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	
ณ	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	
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26 พฤศจิิกายน 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	ร่วิมถวิายมาลััยเน่�องในพิื่ธีิอัญเชิญ	“พื่ระพุื่ทธิ
มหิดลัมงคลัปัญญาญาณ”	ประดิษฐานภัายในหอพื่ระพุื่ทธิมหาสิริพีื่รยพัื่ฒน์	 
ณ	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	

27 พฤศจิิกายน 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	ในฐานะเจั�าภัาพื่	
“ทำาบุัญเด่อนเกิด”	เด่อนพื่ฤศึจิักายน	ร่วิมตั่กบัาต่ร	ถวิาย
ปัจัจััย	ฟัังบัรรยายธิรรม	จััดโดย	วิิทยาลััยศึาสนศึึกษา	
ณ	อาคารศ้ึนย์การเรียนร้�	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	

4 ธัันวาคม 2563
	 สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	 เข�าร่วิมทำาบุัญตั่กบัาต่ร	
พื่ระสงฆ์์	สามเณร	จัำานวิน	59	 ร้ป	 เพ่ื่�อถวิายเป็นพื่ระราช
กุศึลั	แลัะพิื่ธีิถวิายราชสดุดีน�อมรำาลึักในพื่ระมหากรุณาธิิคุณ
เน่�องในวิันคลั�ายวิันพื่ระบัรมราชสมภัพื่	 พื่ระบัาทสมเด็จั
พื่ระบัรมชนกาธิิเบัศึร	 มหาภั้มิพื่ลัอดุลัยเดชมหาราช	 
บัรมนาถบัพิื่ต่ร	วัินชาติ่แลัะวัินพ่ื่อแห่งชาติ่	ณ	สำานักงาน
อธิิการบัดี	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	
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สร้างนวัิตกรรม 
เพื�อการพัฒนาที�ยั�งยืน
การประยุกต์ุใช้้ IT

	 สถาบัันฯ	 มีการพัื่ฒนาระบับัเทคโนโลัยีสารสนเทศึสำาหรับัการบัริหารจััดการ

งานด�านต่่างๆ	ภัายในสถาบัันฯ	มีวัิต่ถุประสงค์เพ่ื่�อเพิื่�มประสิทธิิภัาพื่ในการดำาเนินงาน

ให�เกิดควิามสะดวิก	รวิดเร็วิแก่บุัคลัากร	แลัะสามารถรวิบัรวิมข�อม้ลัเพ่ื่�อนำามาวิิเคราะห์	

ต่ลัอดจันเพ่ื่�อประโยชน์ในการตั่ดสินใจัในระดับันโยบัายได�	นอกจัากนั�นแลั�วิยังช่วิยลัด

ปริมาณการใช�กระดาษเพ่ื่�อรักษาสิ�งแวิดลั�อมแลัะประหยัดพื่ลัังงานอีกด�วิย

 1.	 ระบับัจัองห�องประชุม

	 2.	 ระบับัจัองรถ

	 3.	 ระบับัจัองเสวินาใต่�ชายคา

	 4.	 ระบับัใบัลัาออนไลัน์

	 5.	 ระบับัสารบัรรณอัจัฉริยะ

	 6.	 ระบับัขอเลัขที�จัดหมาย
	 7.	 ระบับัการประเมินผู้ลัข�อต่กลังการปฏิิบััติ่งานแลัะประเมินสมรรถนะออนไลัน์

	 8.	 ระบับัสร�างเมล์ักลุ่ัมด�วิยต่นเอง

	 9.	 ระบับังานประชาสัมพัื่นธ์ิบันเว็ิบัไซต์่

	 10.	 ระบับัคลัังหนังส่อ

	 11.	 ระบับัคลัังภัาพื่กิจักรรม	
	 12.	 ระบับัฐานข�อม้ลั	Visiting	Scholar	and	Research	Fellow

	 13.	 ระบับัเคร่อข่ายสมาชิกแลัะภัาคี
	 14.	 ระบับังานคลัังพัื่สดุ

	 15.	 ระบับัย่มค่นครุภััณฑ์

	 16.	 ระบับับัริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที

	 17.	 ระบับัแจั�งซ่อมวัิสดุแลัะครุภััณฑ์

	 18.	 ระบับัการจััดเก็บัเอกสาร	วัิสดุ	ครุภััณฑ์ในห�องเก็บัของส่วินกลัาง
	 19.	 ระบับัรักษาควิามปลัอดภััยออนไลัน์

	 20.	 ระบับัลังทะเบีัยนเข�าประชุม
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การรักษาสิ�งแวิด่ลุ้่อม
แลุ่ะประหยัด่พลัุ่งงาน
ข้้อมูลปีงบประมาณ 2559 - 2563 
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ภาคผนวิก
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วารสารท่ี่�อยู่่�ใน Q1
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alcohol abstinence: A randomized control trial. Alcohol and Alcoholism, 55(2), 171-
178. doi:10.1093/ALCALC/AGZ106

 4. Manajit, S., Samutachak, B., & Voelker, M. (2020). Socio-economic 
determinants of consumption patterns in Thailand. Asia-Pacific Social Science  
Review, 20(2), 39-51. 

 5. Voelker, M., Doneys, P. (2020). Empowerment as one sees it: Assessment of 
empowerment by women participants of development projects. Development in  
Practice, 1-14. doi.org/10.1080/09614524.2020.1828284

วารสารท่ี่�อยู่่�ใน Q3

 1. Chuanwan, S., Prasartkul, P. (2020). Verification of Reported Age of 
Centenarians in Thailand. Journal of Population and Social Studie (JPSS), 28(4), 348-
360. doi.org/10.25133/JPSSv28n4.0231 

 2.  Katewongsa, P., Widyastari, D. A., Choolers, P., & Iamyaem, W. (2020). 
‘Does the community use the built environment?’ assessing the utilization of healthy 
space model in bridging physical activity inequalities for the Thai population. Human 
Geographies, 14(1), 107-123. doi:10.5719/hgeo. 2020.141.7 



78 รายงานประจำำปี 2563

 3. Pekalee, A., Ingersoll-Dayton, B., Gray, R. S., Rittirong, J., & Völker, M. 
(2020). Applying the concept of successful aging to Thailand. Journal of Population 
and Social Studies, 28(2), 175-190. doi:10.25133/JPSSV28N2.012

 4. Phulkerd, S., Thapsuwan, S., Thongcharoenchupong, N., Chamratrithirong, A.,
& Gray, R. S. (2020). Linking fruit and vegetable consumption, food safety and health
risk attitudes and happiness in Thailand: Evidence from a population-based survey.
Ecology of Food and Nutrition, doi:10.1080/ 03670244.2020.1850448

 5.  Sakulsri, T. (2020). Challenges of Labor Migrants to Thailand: Issues of  
Bilateral Agreements for the Employment of Workers in the Greater Mekong Subregion 
(GMS). Journal of Population and Social Studies (JPSS), 28, S45-S69.

 6. Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P., & Shaluhiyah, Z. (2020). Intergenerational 
patterns of early marriage and childbearing in rural central java, indonesia. Journal of 
Population and Social Studies, 28(3), 254-260. doi:10.25133/JPSSV28N3.017  

วารสารท่ี่�อยู่่�ใน Q4

 1. Chan,N.,Sawangdee,Y.,Pattaravanich,U.,Holumyong,C.,&Chamratrithirong, 
A. (2020). Birth cohorts, marriage patterns, and contraceptive methods us ed among 
women in contemporary myanmar. Journal of Health Research, 34(3), 209-219. 
doi:10.1108/JHR-06-2019-0127 

 2. Devasahayam, T. W. (2020). Abandoned Daughters: Child Adoption by Indian
Families in Pre-Independence Malaya and Singapore. Journal of the Malaysian Branch
of the Royal Asiatic Society 93(2), 137-151. doi.org/10.1353/ras.2020.0041

 3. Jommaroeng, R., Richter, K. A., Chamratrithirong, A., & Soonthorndhada, 
A. (2020). The effectiveness of national HIV prevention education program on 
behavioral changes for men who have sex with men and transgender women in 
Thailand. Journal of Health Research, 34(1), 2-12. doi:10.1108/JHR-12-2018-0163 

 4. Racal, S. J., Sitthimongkol, Y., Prasopkittikun, T., Punpuing, S., Chansatitporn, N., 
& Strobbe, S. (2020). Factors influencing alcohol use among Myanmar young  
migrant workers in Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 
24(2), 172-186.   

 5. Shwe, W. W., Jampaklay, A., Chamratrithirong, A., & Thaweesit, S. (2020). 
Husband’s international migration: Decision-making autonomy among left-behind 
wives in rural area of central Myanmar. Journal of Health Research, 34(1), 56-67. 
doi:10.1108/JHR-03-2019-0040 
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 6. Winzer, L. (2020). Limitations of the survey conducted by the forum of public 
security on the perception of sexual violence in Brazil. Psicologia USP, 31, 1-7. 
doi:10.1590/0103-6564E190128  

ไม่�ระบุุค่�า Q
 1. Arunrangsiwed, P., & Sawangdee, Y. (2020). Overcome discrimination: A
logistic regression with 10-year longitudinal investigation of emo kids’ facebook posts.
Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 5(5), 637-644.
doi:10.25046/AJ050578

 2. Devasahayam, T.W., Gray, R. (2020). And The State Will Prevail: The Elder 
Caregiver Sector in Singapore and Thailand. Suvannabhumi Journal, 12(1), 89-110. 
doi.org/10.22801/svn.2020.12.1.89

 3. Punpuing, S., Dayton, B.J., Tangchonlatip, K., Hutaphad, W. (2020).  
Psychological Functioning and Living Arrangements Among Older Thai People.  
Journal of Population Ageing, 1-24. doi.org/10.1007/s12062-020-09282-7

 4. Sakulsri, T., Nurick, R., & Oeur, I. (2020). Exploring the experiences of cambodian 
labor migrants: The journey to Thailand under the framework for bilateral agreements. 
Journal of Mekong Societies, 16(1), 1-25

 5. Sciortino, R., Saini, F. (2020). Towards a Comprehensive Narrative and  
Response to COVID-19 in Southeast Asia. Social Sciences & Humanities Open, 2(1), 
1-5. doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.10
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TCI 1 

 1. เฉลิิม่พลิ แจ่�ม่จ่ันที่ร์. (2563). นโยู่บุายู่เบุ่�ยู่ยู่ังชี่พผู้่�ส่งอายูุ่กัับุปััญหาค่วาม่ยู่ากัจ่น 
  ในผู้่�ส่งอายูุ่ไที่ยู่. วารสารวิชีากัาร ม่หาวิที่ยู่าลิัยู่หอกัารค่�าไที่ยู่ ม่นุษยู่ศาสตร์แลิะ 
  สังค่ม่ศาสตร์, 40(3), 15-30.

 2. Samutachak, B., Satararuji, K., Tadee, R. (2563). The Faces of Teens: The  
  Exhibition of Multiple-identity in Social Media. Journal of Humanities and Social  
  Sciences Nakhon Phanom University, 10(2), 1-8. 

TCI 2
 1. กััญญา อภิิพรชีัยู่สกัุลิ แลิะเฉลิิม่พลิ แจ่�ม่จ่ันที่ร์. (2563). ปััจ่จ่ัยู่กัำาหนดกัารเข้�า 
  ไม่�ถึึงกัารศึกัษาข้องเด็กัข้�าม่ชีาติ. วารสารพัฒนาสังค่ม่ ค่ณะพัฒนาสังค่ม่แลิะสิ�งแวดลิ�อม่ 
  สถึาบัุนบัุณฑิิตพัฒนบุริหารศาสตร์, 1-15.

 2. กััญญาพัชีร สุที่ธิิเกัษม่. (2563). นโยู่บุายู่ลิดผู้ลิกัระที่บุจ่ากักัารส่�อสารกัารตลิาดท่ี่�ม่่ 
  ต�อเด็กัอายุู่น�อยู่กัว�า 16 ปีั. วารสารวิชีากัารสาธิารณสุข้, 29(3), 430-443. 

 3. นงนุชี จิ่นดารัตนาภิรณ์ แลิะศุที่ธิิดา ชีวนวัน. (2563). ภิาวะเจ่ริญพันธ์ุิท่ี่�ลิดลิงใน 
  ปัระเที่ศไที่ยู่แลิะปัระเที่ศในที่ว่ปัเอเช่ียู่. วารสารสังค่ม่ศาสตร์แลิะม่นุษยู่ศาสตร์, 46(2) 

 4. ศุที่ธิิดา ชีวนวันม่ แลิะปัราโม่ที่ย์ู่ ปัระสาที่กุัลิ. (2563). ข้นาดปัระชีากัรท่ี่�เหม่าะสม่ 
  สำาหรับุปัระเที่ศไที่ยู่. วารสารปัระชีากัรศาสตร์, 36(1). 

 5. Ruangkanchanasetr, S., Arunakul, J., Sakulsri, T., Seree, P., Ratinthorn,  
  A., Puckpinyo, A., Chooto, B., Soonthondhara, A., Chamroonsawasdi, K.,  
  Srisorrachatr, S., Manaboriboon, B., In-iw, S., Talungchit, P., Apinunthavech,  
  S., Sutchritpongsa, S., & Pungbangkadee, R. (2020). Mahidol Model: Integrative,  
  Area-based, Prevention and Alleviation of Teenage Pregnancy. Journal of  
  Health Science, 29(1), 75-90. doi.org/index.php/JHS/article/view/8532

 6. Teeranong Sakulsri,& Parnnachat Tipsuk. (2563). Synthesis of Integrated  
  Elderly Care System: An Involvement of Private Sector and Social 
  Enterprises. Walailak Abode of Culture journal, 20(1), 1-15. 

วิารสารระดั่บชุาติ
ท่ี่่��อยู่่่��ในฐาน THAI-Journal Citation Index (TCI) จำำานวน 8 เร่ื่่��อง
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	 1. เกีียรติินิยม ขัันติี	 แลัะ	พอติา บุุนยติีรณะ.	 (2563).	 การวิิเคราะห์งานซ่อม
อุปกรณ์ไอที	ที�ใช�ระบับับัริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที	(IT-Service):	ของสถาบัันวิิจััยประชากร
แลัะสังคม	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั.	 วิารสารวิิชาการ	 ปขมท.ที�ประชุมสภัาข�าราชการ	 พื่นักงาน
แลัะลั้กจั�างมหาวิิทยาลััยแห่งประเทศึไทย,	9	(2),	1-12.
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วิารสารระดั่บชุาติ R2R
จำำานวน 1 เร่ื่่��อง
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นำาเสนอผลุ่งานวิิชุาการประเภท
Poster presentation
รศ.ดร.โยธิุ์น แสวังดี แลัะ ผู้ศ.ดร.ปียวััฒน์ เกีตุิวังศา
นำาเสนอบัทควิาม	
“Differences in Family Structure and Physical Activity of Thai 
Children and Youth”
ในการประชุม	Active	Living	Conference	2020	
ระหว่ิางวัินที�	2-5	กุมภัาพัื่นธ์ิ	2563	ณ	ประเทศึสหรัฐอเมริกา	

นำาเสนอผลุ่งานวิิชุาการประเภท
Oral presentation
รศ.ดร.อารี  จำาปีากีลัาย 
นำาเสนอบัทควิาม
“What happens to families left behind during the COVID-19 
pandemic? The case of Thailand” ในการสัมมนาผู่้านการประชุม
ออนไลัน์	(Webinar) เร่ือง Asian Families Amid The COVID-19 
Pandemic วัินที�	9	กรกฎาคม	2563

82 รายงานประจำำปี 2563
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	 1.	 การประชุมวิิชาการนานาชาติ่ประจัำาปีรางวัิลัสมเด็จัเจั�าฟัามหิดลั	 ประจัำาปี	 พื่.ศึ.	
2563	หัวิข�อ	“Accelerating Progress Towards Universal Health Coverage”	วัินที�	28	
มกราคม	-	2	กุมภัาพัื่นธ์ิ	2563	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	บัางกอก	คอนเวินชั�นเซ็นเต่อร์	
แอท	เซ็นทรัลัเวิิลัด์	มีจัำานวินผู้้�เข�าร่วิมประชุม	1,160	คน	จัาก

	 เอเชีย(ต่ะวัินออกเฉียงใต่�)	 	635	คน
	 เอเชีย(อ่�นๆ)	 	171	คน
	 ยุโรป	 	 	124	คน
	 อเมริกา		 	117	คน
	 โอเชียเนีย	 	 20	คน
	 แอฟัริกา		 	 93	คน

	 2.	 การเสวินาโต๊่ะกลัม	 (Roundtable	 Talk)	 ภัายใต่�หัวิข�อ	 “ทบัทวิน	 ขบัคิด	 มอง
อนาคต่	หลัังการมาเย่อนของ	COVID-19	วัินที�	18	ธัินวิาคม	2563	ซึ�งเป็นการประชุมทั�งแบับั
ออนไลัน์แลัะแบับัพื่บัหน�ากัน	ณ	ห�องประชุมประชาสังคมอุดมพัื่ฒน์	จัำานวิน	80	คน

การจััด่ประชุ่ม
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การเยี�ยมชุม ศึิกษาด่่งาน แลุ่ะสร้างเครือข่�าย
ทางวิิชุาการ ประจัำาปี 2563

ระดั่บนานาชุาติ
7 มกีราคม – 6 กุีมภาพันธ์ุ์ 2563
	 Professor	 Dr.Yuko	 Shirai,	 Research	 Institute	 for	 Humanity	 and	 Nature	 (RIHN),
Kyoto,	Japan	ร่วิมงานวิิจััยโครงการ	Development	of	Sanitation	:	The	Case	of	Thailand	

28 มกีราคม 2563 
	 Associate	 Professor	 Dr.Justice	 Nonvignon,	 Department	 of	 Health	 Policy,
Planning	&	Management,	School	of	Public	Health,	College	of	Health	Sciences,	University	
of	Ghana	สร�างเคร่อข่าย	GEMNet-Health	ในอนาคต่

6 กุีมภาพันธ์ุ์ 2563
	 Professor	 Dr.Tae	 Yoon,	 Park-Graduate	 School	 of	 Education,	 Yonsei	 University,
Korea	แลัะ	รองศึาสต่ราจัารย์	ดร.กิติ่กร	จัามรดุสิต่	รองอธิิการบัดีฝ่่ายสิ�งแวิดลั�อมแลัะการพัื่ฒนาอย่าง
ยั�งย่น	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	สร�างควิามร่วิมม่อในการวิิจััยด�านประชากรแลัะสิ�งแวิดลั�อม

14 กุีมภาพันธ์ุ์ 2563
	 Dr.Harald	Sterly	 ผู้้�ประสานงานโครงการ	TransRe,	University	of	Bonn,	Germany	แลัะ	
นายโสภัณ	นฤชัยกุศึลั	นักวิิจััยของโครงการฯ	TransRe	สร�างควิามร่วิมม่อในการวิิจััย	โครงการ	Migration	
government	and	agricultural	and	rural	change	in	“home”	communities,	University	of	Vienna,	
Austria	(AGRUMIG	Project)

4 มีนาคม 2563 
	 Professor	Aris	Ananta,	ประธิานสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย	(Asian	Population	
Association),	Indonesia	ประชุมเต่รียมการจััดการประชุม	Asian	Population	Association	ครั�งที�	5

12 มีนาคม 2563
	 Mr.Tomoo	Okubo,	Social	Policy	Specialist,	Japan	ปรึกษาหาร่อควิามร่วิมม่อโครงการวิิจััย
เกี�ยวิกับัการย�ายถิ�นแลัะเด็กระดับัชาติ่

ระดั่บชุาติ
5 มีนาคม 2563 
	 คณะบุัคลัากรจัากฝ่่ายจัดหมายเหตุ่แลัะพิื่พิื่ธิภััณฑ์	 หอสมุดแลัะคลัังควิามร้�	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	
จัำานวิน	2	คน	เยี�ยมชมด้งาน	ทำาควิามเข�าใจัในเร่�องเอกสารจัดหมายเหตุ่กับัผู้้�ปฏิิบััต่ิหน�าที�เกี�ยวิกับั
เอกสารของส่วินงาน	แลัะนักวิิชาการโสต่ทัศึนศึึกษาของส่วินงาน

4 มิถุุนายน 2563
	 ดร.สุรเดช	จัองวิรรณศิึริ	Head	of	TRIS	Academy	of	Management	แลัะคณะ	จัำานวิน	4	คน	
เพ่ื่�อปรึกษาหาร่อแนวิทางควิามร่วิมม่อ	แลัะ	การทำางานร่วิมกันระหว่ิาง	ศ้ึนย์วิิจััยควิามสุขคนทำางานแห่ง
ประเทศึไทย	สถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	กับั	TRIS	Corporation	
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16 มิถุุนายน 2563
	 รองศึาสต่ราจัารย์	 ดร.กิต่ต่ิศึักดิ�	 หยกทองวิัฒนา	 รักษาการแทนผู้้�ช่วิยอธิิการบัดีฝ่่าย
การศึึกษา	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 แลัะคณะผู้้�ประเมินฯ	 จัำานวิน	 3	 คน	 เพ่ื่�อต่รวิจัประเมินต่นเองต่าม
เกณฑ์	EdPEx	ประจัำาปี	2563	โดยใช�ร้ปแบับัต่รวิจัประเมินฯ	Online	MU	ใช�โปรแกรม	Cisco	WebEx	
Meetings

4 สิงหาคม 2563
	 รองศึาสต่ราจัารย์	 ดร.กิติ่กร	 จัามรดุสิต่	 รองอธิิการบัดีฝ่่ายสิ�งแวิดลั�อมแลัะการพัื่ฒนาอย่าง
ยั�งย่น	แลัะคณะดำาเนินงาน	จัำานวิน	4	คน	เยี�ยมชมติ่ดต่ามผู้ลัการดำาเนินงานต่ามเปาหมายการพัื่ฒนา
อย่างยั�งย่นของส่วินงาน	 (SDGs-VISIT)	 ประจัำาปี	 2563	 ต่ามเกณฑ์	 17	 เปาหมายของการพัื่ฒนา
อย่างยั�งย่น	 (17	 SDGs)	 ซึ�งจััดขึ�นโดยองค์กรสหประชาชาติ่	 แลัะร่วิมรับัฟัังสถาบัันฯ	 นำาเสนอข�อม้ลั
การจััดทำา	 Web	 page	 Sustainability	 เพ่ื่�อเต่รียมควิามพื่ร�อมให�กับัมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 ในการเข�า
ร่วิมการจััดอันดับั	THE	Impact	Rankings	2021

31 สิงหาคม 2563 
	 1)	 ศึาสต่ราจัารย์	 น.พื่.บัรรจัง	 มไหสวิริยะ	 อธิิการบัดีมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 2)	 ศึาสต่ราจัารย์	
นพื่.วิิจัารณ์	 พื่านิช	 3)	 ศึาสต่ราจัารย์คลิันิกเกียรติ่คุณ	 นพื่.สุพัื่ฒน์	 วิาณิชย์การ	 4)	 ศึาสต่ราจัารย์
ดร.	นพื่.ประสิทธิิ�	วัิฒนาภัา	5)	ศึาสต่ราจัารย์	นพื่.ปิยะมิต่ร	ศึรีธิรา	6)	ผู้้�แทนจัากกระทรวิงสาธิารณสุข	
กระทรวิงการต่่างประเทศึ	แลัะ	 8)	 หน่วิยงานอ่�นที�เกี�ยวิข�อง	 จัำานวิน	 10	คน	ประชุมคณะกรรมการ
จััดการประชุมวิิชาการนานาชาต่ิประจัำาปีรางวิัลัสมเด็จัเจั�าฟัามหิดลั	(Prince	Mahidol	Award
Conference)	ครั�งที�	3/2563	หาร่อเต่รียมการจััดการประชุมวิิชาการนานาชาติ่ประจัำาปีรางวัิลัสมเด็จั
เจั�าฟัามหิดลั	 ประจัำาปี	 2564	 (Prince	Mahidol	 Award	 Conference	 2021)	 ในร้ปแบับั	 Virtual	
Meeting	ภัายใต่�หัวิข�อ	COVID-19	Advancing	Towards	an	Equitable	and	Healthy	World	
แลัะพิื่จัารณาอนุมัติ่งบัประมาณในการจััดการประชุมในปี	2565-2566

18 กัีนยายน 2563 
	 ผู้้�ช่วิยศึาสต่ราจัารย์	 ดร.กภั.วิรินทร์	 กฤต่ยาเกียรณ	 รองคณบัดีฝ่่ายการศึึกษา	 แลัะบุัคลัากร
จัากคณะกายภัาพื่บัำาบััด	 มหาวิิทยาลััยมหิดลั	 จัำานวิน	 2	 คน	 ต่รวิจัประเมินคุณภัาพื่การศึึกษาระดับั
หลัักส้ต่รต่ามเกณฑ์	AUN-QA	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	แบับั	 2.0	 (MU	AUN-QA	Assessment	 2.0)	
ของหลัักส้ต่รปรัชญาดุษฎีบััณฑิต่	สาขาวิิชาวิิจััยประชากรแลัะสังคม	

26 ตุิลัาคม 2563
	 ศึาสต่ราจัารย์	 น.พื่.บัรรจัง	 มไหสวิริยะ	 อธิิการบัดีมหาวิิทยาลััยมหิดลั	 คณะผู้้�บัริหาร	 พื่ร�อม
ด�วิยบุัคลัากรจัากสำานักงานอธิิการบัดี	มหาวิิทยาลััยมหิดลั	จัำานวิน	14	คน	รับัฟัังข�อต่กลังการปฏิิบััติ่
งานของส่วินงาน	(PA-Visit)	ประจัำาปีงบัประมาณ	2564	รวิมถึงการรับัฟัังปัญหาแลัะข�อเสนอแนะ	

4 ธัุ์นวัาคม 2563
คณะบุัคลัากรของศ้ึนย์สัต่ว์ิทดลัองแห่งชาติ่	จัำานวิน	3	คน	ศึึกษาด้งานด�านโปรแกรมสารบัรรณอัจัฉริยะ
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การลุ่งนามในบันทึกควิามร�วิมมือทางวิิชุาการ
หน�วิยงานต�างประเทศิ
บันทึึกความเข้้าใจิ (Memorandum of Understanding: MOU)

ลัำาดับุ หน่วัยงานที�ให้ควัามร่วัมมือ วััติถุุปีระสงค์/กิีจกีรรม กีำาหนดเวัลัา

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

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2558-2563

2. The	Public	Health	Foundation	of	India,	India ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2558-2563

3. Department	of	Geography,	University	of	Bonn,
Germany

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2558-2563

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

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2558-2563

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

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2559-2564

6. Department	 of	 Multicultural	 Education,	 Hanyang	
University,	Korea

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.2560-2565

7. Centre	 for	 SSK	 Multi-Cultural	 Research	 Centre,	 
Hanyang	University,	Korea

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2560-2565

8. National	Yang-Ming	Chiao	Tung	University,	
Taiwan

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2562-2567

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

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2562-2567

10. Joint	 Research	 Center,	 National	 Yang-Ming	 Chiao	
Tung	University,	Taiwan

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2562-2566

11. Research	 Center	 for	 Promoting	 Intercultural	 Studies,	
Kobe	University,	Japan

ควิามร่วิมม่อทางด�าน
การวิิจััยแลัะการศึึกษา

พื่.ศึ.	2564-2569
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ควิามร�วิมมือการวิิจััย
ลำำดัับ หน่่วยงาน่ท่ี่�ให้ความร่่วมมือ วัตถุุปร่ะสงค์/กิิจกิร่ร่ม กิำหน่ดัเวลำา

1. The Public Health Foundation of 
India, India

ค่วาม่ร�วม่ม่่อที่างด�าน
กัารวิจั่ยู่ แลิะกัารศึกัษา พ.ศ.2558-2563

2. Syracuse University, USA ค่วาม่ร�วม่ม่่อที่างด�าน
กัารวิจั่ยู่ แลิะกัารศึกัษา พ.ศ.2558-2563

3. Graduate School of Intercultural 
Studies, Kobe University, Japan

ค่วาม่ร�วม่ม่่อที่างด�าน
กัารวิจั่ยู่ แลิะกัารศึกัษา พ.ศ.2563-2566

4.
Centre for Addiction and  
Mental Health, Institute for Mental 
Health Policy Research, Canada

ค่วาม่ร�วม่ม่่อที่างด�าน
กัารวิจั่ยู่ แลิะกัารศึกัษา พ.ศ.2564-2566

87สถาบัันวิิจำ ัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหดิล
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เสวินาใต้ชุายคาประชุากร
รายการเสิวนาวิช้าการ “ใตุ้ช้ายคาประช้ากร” 2563 ตัุ�งแตุ่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธัันวาคม 2563 
หมายเหตุุ : เริ�มจัิดประชุ้มออนไลน์ ตัุ�งแตุ่เดือนพฤษภาคม 2563

วัันที� หัวัข้ัอเสวันา ผู้้้นำาเสนอ ผู้้้ดำาเนินรายกีาร

กีลุ่ัมวิัจัยที� 1 : สังคมไทยกัีบุกีารเปีลีั�ยนแปีลังปีระชากีรแลัะครอบุครัวั 

10	มิ.ย.	63
The	Effects	of	quality	of	family	
planning	care	on	family	
planning	utilization

Mr.Nur	Jaeni Ms.Sunita	Singh

14	ต่.ค.	63 เม่�อมัธิยม	ขย่มการเม่อง

ผู้ศึ.ดร.สักกรินทร์	นิยมศิึลัป์	 
คุณสุภัาณี	ปล่ั�มเจัริญ	 
ผู้ศึ.ดร.พื่จันา	หันจัางสิทธิิ�	
ผู้ศึ.ดร.ดุสิต่า	พึื่�งสำาราญ	

ผู้ศึ.ดร.ภ้ัเบัศึร์	สมุทรจัักร

18	พื่.ย.	63

การสร�างประชากรสยาม	(ไทย)	ผู่้าน
สัญลัักษณ์ทางวัิฒนธิรรมในภัาคเหน่อ	
ภัาคอีสาน	แลัะภัาคใต่�	(พื่.ศึ.	2416-
2453)

อ.ดร.ณัฐนี	อมรประดับักุลั	
(คณะศิึลัปศึาสต่ร์	มหาวิิทยาลััย
มหิดลั)

อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั

กีลุ่ัมวิัจัยที� 2 : ภาวัะส้งวััยขัองปีระชากีร

15	ม.ค.	63

Measuring	Population	Ageing	in	
Indonesia:	Comparative	Analysis	
between	Old	and	New 
Measurements	of	Ageing

Mr.Nur	Jaeni น.ส.สิรินทร์ญา	ไข่เขียวิ

12	ก.พื่.	63
การถ้กทอดทิ�งแลัะการทอดทิ�งผู้้�อ่�นของ
ผู้้�ส้งอายุไทย		

น.ส.รัต่นาวิดี	แก�วิเทพื่ นายสุริยา	คลัังฤทธิิ�

19	ก.พื่.	63
Quality	of	life	and	ageing,	
enhancing	factors	over	70

Ms.Anna	Pauline	Lancelin ผู้ศึ.ดร.สุทธิิดา	ชวินวัิน

17	มิ.ย.	63
‘มนุษย์ต่่างวัิย’	:	ส่�อกับัการลัดช่องว่ิาง
ระหว่ิางวัิย

คุณประสาน	อิงคนันท์ 
(บัริษัทบุัญมีฤทธิิ�)

อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั

22	ก.ค.	63

Household	mobile	phone	access	
and	elderly	healthcare	nexus	in	
rural	Bangladesh:	A	policy	scope	
for	geriatric

Mr.Nadim	Reza
Mr.Mohammud	Jawad	
Shahab

9	ก.ย.	63
ผู้ลักระทบัของผู้้�ส้งอายุต่่างชาติ่ต่่อ
ระบับัสุขภัาพื่ของประเทศึไทย

คุณขวัิญชนก	ใจัซ่�อกุลั อ.ดร.ภััทราภัรณ์	จึังเลิัศึศิึริ

30	ก.ย.	63 อนาคต่ของสังคมส้งวัิยไทย ศึ.เกียรติ่คุณ	ดร.ปราโมทย์	
ประสาทกุลั

อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั
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วัันที� หัวัข้ัอเสวันา ผู้้้นำาเสนอ ผู้้้ดำาเนินรายกีาร

11	พื่.ย.	63 การด้แลัระยะยาวิกับัระบับัหลัักประกัน
สุขภัาพื่ถ�วินหน�า

นายมงคลั	ธิงชัยธินาวุิฒิ น.ส.กัญญาพัื่ชร	สุทธิิเกษม

25	พื่.ย.	63 ส่องอนาคต่ผู้้�ส้งอายุหญิงอย่้คนเดียวิใน
จัังหวัิดนครปฐม	

น.ส.กมลัชนก	ขำาสุวิรรณ นายมงคลั	ธิงชัยธินาวุิฒิ

16	ธิ.ค.	63 Disparity	in	access	to	healthcare	
services	among	the	community	
elderly	in	Mandalay	Region,	
Myanmar:	a	cross-sectional	study

Ms.Yadanar	Aung น.ส.สิรินทร์ญา	ไข่เขียวิ

23	ธิ.ค.	63 พื่ลัวัิต่รแลัะวิิถีชีวิิต่คนญี�ปุ่นส้งวัิยใน
ประเทศึไทย

อ.ดร.สุดปรารถนา	ดวิงแก�วิ อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั

กีลุ่ัมวิัจัยที� 3 : เพศวิัถีุ เพศภาวัะ อนามัยเจริญพันธ์ุุ์ แลัะเอชไอวีั/เอดส

22	ม.ค.	63 อำานาจัของควิามร้�ภัายใต่�กระบัวินทัศึน์
รักต่่างเพื่ศึต่่อการกลัั�นแกลั�งกลุ่ัมคน
หลัากหลัายทางเพื่ศึในโลักออนไลัน์	

นายดิฐพื่งศ์ึ	ประเสริฐไพื่ฑ้รย์ น.ส.สุรารัต่น์	พื่วิงจัำาปา

11	มี.ค.	63 ครอบัครัวิเปราะบัาง	 ควิามเหล่ั�อมลัำ�า
ทางสังคม	 สุขภัาวิะทางเพื่ศึของเด็ก
แลัะเยาวิชนในประเทศึไทย

นายพื่งษ์ศัึกดิ�	สกุลัทักษิณ	
น.ส.จิัราวิรรณ	เผู่้�อแผู่้

นายคมกฤช	ต่ะเพีื่ยนทอง

29	ก.ค.	63 มองประชากรศึึกษาผู่้านกรอบัเควีิยร์ อ.ติ่ณณภัพื่จ์ั	สินสมบ้ัรณ์ทอง อ.ดร.ภััทราภัรณ์	จึังเลิัศึศิึริ

กีลุ่ัมวิัจัยที� 4 : ปีระชากีร สิ�งแวัดล้ัอม แลัะสุขัภาพ

12	ก.พื่.	63 การร้�เน่�อหาสุขภัาพื่ในส่�อมีผู้ลัต่่อพื่ฤติ่
กรรรมการดำาเนินชีวิิต่แลัะดัชนีมวิลั
กายของเด็กไทย

นางนงนุช	ใจัช่�น นายสุริยา	คลัังฤทธิิ�

4	มี.ค.	63 Too	much,	too	little	–	the	art	of	
balancing	workload	and	personal	
life	–	community	Health	workers	
in	Rural	India:	An	ethnographic	
study

Ms.Sunita	Singh นายสุริยา	คลัังฤทธิิ�

13	พื่.ค.	63 Imagination	ในวัินที�พื่บัวัิคซีน	ฉากพีื่ค
ที�ยังไม่ต่กผู้ลึัก

ผู้ศึ.ดร.ภ้ัเบัศึร์	สมุทรจัักร น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

27	พื่.ค.	63 COVID-19	and	global	health ศึ.เกียรติ่คุณ	ดร.ช่�นฤทัย	กาญจันะจิัต่รา น.ส.กัญญาพัื่ชร	สุทธิิเกษม

3	มิ.ย.	63 การปฏิิสัมพัื่นธ์ิของมนุษย์กับั 
สิ�งแวิดลั�อมในอดีต่

รศึ.ดร.รัศึมี	ช้ทรงเดช น.ส.กัญญาพัื่ชร	สุทธิิเกษม
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วัันที� หัวัข้ัอเสวันา ผู้้้นำาเสนอ ผู้้้ดำาเนินรายกีาร

24	มิ.ย.	63 The	impact	of	universal	health	
coverage	on	health	expectancy	
among	older	people	in	Thailand

นส.สิรินทร์ญา	ไข่เขียวิ น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

8	ก.ค.	63 การเบัรกนั�งนานในช่วิงสถานการณ์	
COVID-19	ช่วิยลัดควิามเสี�ยงโรค	
NCDs	แลัะ	MSDs

รศึ.ดร.ชุติ่มา	ชลัายนเดชะ อ.ดร.นุชราภัรณ์	เลีั�ยงร่�นรมย์

15	ก.ค.	63 ข�อแนะนำาการส่งเสริมกิจักรรมทางกาย	
การลัดพื่ฤติ่กรรมเน่อยนิ�ง	แลัะการ
นอนหลัับั

นพื่.ฐิติ่กร	โต่โพื่ธิิ�ไทย อ.ดร.นุชราภัรณ์	เลีั�ยงร่�นรมย์

5	ส.ค.	63 การเม่องว่ิาด�วิยพ่ื่�นที�สีเขียวิในเม่อง	
(Politics	of	urban	green	space)

อ.ทสิต่า	สุพัื่ฒนรังสรรค์ อ.ดร.ภััทราภัรณ์	จึังเลิัศึศิึริ

26	ส.ค.	63 Impact	of	family	structure	on	child	
mental	health

นส.อุดมลัักษณ์	ราชสมบััติ่ น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

2	ก.ย.	63 โลักที�	3	แลัะพ่ื่�นที�เรียนร้�ของเด็กยุค	
COVID-19

ผู้ศึ.ดร.ภ้ัเบัศึร์	สมุทรจัักร อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั

16	ก.ย.	63 Informal	 observations	 from	Janu-
ary-June	 2020:	 Differences	 in	
COVID-19	PR	management-	from	
Taiwan	to	Thailand

รศึ.ดร.สุดารัต่น์	มุสิกะวิงศ์ึ น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

23	ก.ย.	63 Physical	 activity	 promotion	 and	
collaboration:	 ประสบัการณ์จัากการ
เดินทางเข�าร่วิมการประชุมแลัะการ
เยี�ยมเคร่อข่าย

ผู้ศึ.ดร.ปิยวัิฒน์	เกตุ่วิงศึา	แลัะคณะ อ.ดร.นุชราภัรณ์	เลีั�ยงร่�นรมย์

21	ต่.ค.	63 Nudge	intervention	
เพ่ื่�อลัดการบัริโภัคนำ�าปลัาใประเทศึไทย

ผู้ศึ.ดร.มนสิการ	กาญจันะจิัต่รา น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

28	ต่.ค.	63 พื่ลัังสังคมไทยแบัน	3	สารเคมีกำาจััด
ศัึต่ร้พ่ื่ชร�ายแรง

น.ส.ปรกชลั	อ้�ทรัพื่ย์ น.ส.กัญญาพัื่ชร	สุทธิิเกษม

9	ธิ.ค.	63 Growth	mindset รศึ.ดร.นพื่.ชัชวิาลัย์	ศิึลัปกิจั อ.ดร.นุชราภัรณ์	เลีั�ยงร่�นรมย์

เสวินาใต้ชุายคาประชุากร
รายการเสิวนาวิช้าการ “ใตุ้ช้ายคาประช้ากร” 2563 ตัุ�งแตุ่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธัันวาคม 2563 
หมายเหตุุ : เริ�มจัิดประชุ้มออนไลน์ ตัุ�งแตุ่เดือนพฤษภาคม 2563
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วัันที� หัวัข้ัอเสวันา ผู้้้นำาเสนอ ผู้้้ดำาเนินรายกีาร

กีลุ่ัมวิัจัยที� 5 : กีารย้ายถิุ�น ควัามเป็ีนเมือง แลัะแรงงาน

8	ม.ค.63 Singapore	decline	of	Thai	
migrant	workers	communities

นส.วิิมลัศิึริ	เหมกานนท์ รศึ.ดร.สุดารัต่น์	มุสิกะวิงศ์ึ

5	ก.พื่.	63 การพัื่ฒนาต่�นแบับัปราชญ์หัต่ถศิึลัป์
พ่ื่�นเม่อง	(ประเก่อม)	ไทย	เพ่ื่�ออนุรักษ์	
ส่บัสานมรดกภ้ัมิปัญญาท�องถิ�น

นายสุริยา	คลัังฤทธิิ� น.ส.ภััสสร	มิ�งไธิสง

19	ก.พื่.	63 ไต่�หวัิน	เท่าที�เห็น	อย่างที�เจัอ น.ส.กาญจันา	เทียนลัาย
ผู้ศึ.ดร.ศุึทธิิดา	ชวินวัิน	
น.ส.กัญญา	อภิัพื่รชัยสกุลั	
น.ส.ภััทราภัรณ์	ต่าสิงห์

ผู้ศึ.ดร.ศุึทธิิดา	ชวินวัิน

6	พื่.ค.	63 Work(away)	from	home:	ชีวิิต่ที�หล่ัน
หายของแรงงานข�ามชาติ่

คุณโรยทราย	วิงศ์ึสุบัรรณ อ.ดร.ภััทราภัรณ์	จึังเลิัศึศิึริ

20	พื่.ค.	63 ผู้้�ลีั�ภััยกับัวีิถีชีวิิต่ท่ามกลัางวิิกฤต่ 
โควิิด	19

อ.ดร.ภัาณุภััทร	จิัต่เที�ยง อ.ดร.นุชราภัรณ์	เลีั�ยงร่�นรมย์

24	มิ.ย.	63 Accessibility	to	health	services	
and	health	seeking	behavior	
among	different	ethnic	groups	of	
migrants	from	Myanmar	in	
Thailand

Mrs.Hnin	Oo	Mon น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

1	ก.ค.	63 เกิดอะไรขึ�นกับัครอบัครัวิของแรงงาน
ไทย	เม่�อ	COVID-19	มาเย่อน

รศึ.ดร.อารี	จัำาปากลัาย อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั

7	ต่.ค.	63 เด็กข�ามชาติ่แลัะการเข�าถึงสิทธิิขั�นพ่ื่�นฐาน: 
ข�อค�นพื่บัจัากการสำารวิจัภัาคสนาม

ผู้ศึ.ดร.เฉลิัมพื่ลั	แจ่ัมจัันทร์ อ.ดร.ณปภััช	สัจันวิกุลั

กีลุ่ัมวิัจัยที� 6 : ระเบีุยบุวิัธีุ์วิัจัย

29	ม.ค.63 Academic	ffiield	trip	in	chiang	rai	
&	Chiang	Mai

M.A.	Students	(RH)	&	Ph.D	
Students

Ms.Sunita	Singh

19	ส.ค.	63 แชร์ประสบัการณ์การทำา	R2R นายภัาสกร	บุัญคุ�ม น.ส.รีนา	ต๊่ะดี

4	พื่.ย.	63 ขอรับัรองจัริยธิรรมการวิิจััยอย่างไรดี น.ส.ดวิงวิิไลั	ไทยแท� อ.ดร.นุชราภัรณ์	เลีั�ยงร่�นรมย์

2	ธิ.ค.	63 การนำาเสนอข�อม้ลัอย่างมีประสิทธิิภัาพื่
ด�วิย	Power	BI	Desktop

นายวิิชาญ	ช้รัต่น์	 
(สำานักงานสถิติ่แห่งชาติ่)

น.ส.ณัฐพื่ร	นิลัวัิต่ถา
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รายชืุ�อคณะทำางานจััด่ทำารายงานประจัำาปี 2563

	 1.	 ผู้้�อำานวิยการสถาบัันวิิจััยประชากรแลัะสังคม	 ที�ปรึกษา

	 2.	 ผู้้�ช่วิยผู้้�อำานวิยการ	 ประธิานคณะทำางาน

	 3.	 นางสาวิกฤติ่ญา	สำาอางกิจั	 คณะทำางาน

	 4.	 นางสาวิกาญจันา	เทียนลัาย	 คณะทำางาน

	 5.	 นางจัำาเริญศึรี	เขียวิแก่	 คณะทำางาน

	 6.	 นางสาวิดวิงวิิไลั	ไทยแท�	 คณะทำางาน

	 7.	 นางสาวิณัฐชนันท์พื่ร	มีสุวิรรณ	 คณะทำางาน

	 8.	 นางสาวิพื่ลัอยชมพ้ื่	สุคัสถิต่ย์	 คณะทำางาน

	 9.	 นางสาวิพื่อต่า	บุันยตี่รณะ	 คณะทำางาน

	 10.	 นางสาวิวิราวิรรณ	ฐาปนธิรรมชัย	 คณะทำางาน

	 11.	 นายภัาสกร	บุัญคุ�ม	 คณะทำางาน

	 12.	 นายสมชาย	ทรัพื่ย์ยอดแก�วิ	 คณะทำางาน

	 13.	 นายสมเกียรติ่	เขียวิแก่	 คณะทำางาน

	 14.	 นางสาวิเอ่�อมเด่อน	แก�วิสว่ิาง	 คณะทำางานแลัะเลัขานุการ

	 15.	 นางวิริศึรา	ไข่ล่ัอนาม	 คณะทำางานแลัะผู้้�ช่วิยเลัขานุการ
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