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ปณิิธานสถาบัันฯ: 
คุุณภาพ คุุณธรรม นำำาสถาบัันำฯ 

วิิสัยทััศน์:  
เป็็นำสถาบัันำชั้ั�นำนำำาในำระดับััโลก ท่ี่�สรรสร้างวิิที่ยาการด้ัานำป็ระชั้ากรและสงัคุม 
เพ่�อการพฒันำาอย่างยั�งยน่ำ

พัันธกิิจ: 
 1. ที่ำาวิิจััยเชิั้งที่ฤษฎ่ี และป็ระยกุต์์ด้ัานำป็ระชั้ากรศาสต์ร์และสงัคุมศาสต์ร์เพ่�อ  
  ต์อบัสนำองต่์อนำโยบัายระดัับัชั้าติ์ และท้ี่องถิ�นำ และนำำาไป็ใช้ั้ได้ัจัริง ม่มาต์รฐานำสากล
 2. จััดัการศกึษา และฝึึกอบัรมระดับััหลงัป็ริญญา ให้นำกัศึกษาสามารถแข่่งข่นัำได้ัในำ 
  สงัคุมโลก และม่คุวิามผูกูพนัำกับัองค์ุกร
 3. ผูลติ์และเผูยแพร่คุวิามรูข่้่าวิสารด้ัานำป็ระชั้ากรศาสต์ร์และสงัคุมศาสต์ร์แก่  
  สาธารณชั้นำ โดัยใช้ั้ส่�อที่กุแข่นำงอย่างที่นัำสมยัและในำเวิลาท่ี่�เหมาะสม
 4. พฒันำาเคุรือข่่ายเดัมิให้เข้่มแข็่ง และแสวิงหาพนัำธมิต์รใหม่ ในำระดับััป็ระเที่ศ และ 
  ระดับััสากล
 5. พัฒนำาบัคุุลากร องค์ุกร และนำำาเที่คุโนำโลยท่่ี่�ที่นัำสมยัมาป็ระยกุต์์ใช้ั้ในำที่กุด้ัานำ ให้ 
  เกดิัป็ระสทิี่ธิภาพ และป็ระสทิี่ธิผูลสูงสดุั

ค่่านิยม: I-P-S-R (Institute for Population and Social Research) 

Integrity - มั�นำคุงยิ�งในำคุุณธรรม 

Professionalism - ที่ำางานำอย่างม่ออาชีั้พ 

Synergy - ผูนำกึกำาลงั

Responsibility - ทุ่ี่มเที่รบััผูดิัชั้อบัต่์อสงัคุม
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สารจากผู้้�อำำานวยการ

(รอำงศาสตราจารย์ ดร.อำารี จำาปากลาย)

ผู้้�อำำ�นวยก�รสถ�บันัวิจััยประช�กรและสังคม

	 สถ�บัันวิจััยประช�กรและสังคม	เดินิท�งเข้��ส้�คร่�งศตวรรษ

ท่�สอำงนับัจั�กวันท่�	14	พฤศจัิก�ยน	2564	เวล�	50	ปีท่�ผู้��นม�	

คว�มเปล่�ยนแปลงท�งประช�กรเกิดิข่้�นอำย��งม่นัยสำ�คัญท่�

ประวัติศ�สตร์ประเทศไทยต�อำงจั�ร่ก	 ประช�กรไทยเพ่�มข้่�น

เกือำบัสอำงเท��	จั�ก	35	ล��นคนในปี	2514	เป็นเกือำบั	67	ล��นคน	

จัำ�นวนผู้้�ส้งอำ�ยุเพ่�มจั�กไม�ถึงสอำงล��นคน	 เป็น	 12	 ล��นคน	

คนม่อำ�ยุยืนย�วข้่�นจั�ก	60	ปี	เป็น	74	ปีในผู้้�ช�ย	และ	81	ปีใน 

ผู้้�หญงิ	 จัำ�นวนเดิก็เกดิิใหม�ลดิลงจั�กล��นกว��คนต�อำปีเหลือำเพียง	

5	 แสนกว��คนต�อำปี	 และปี	 2564	 เป็นปีแรกในประวัติศ�สตร์

ข้อำงไทยท่�ม่จัำ�นวนผู้้�เส่ยช่วิตม�กกว��จัำ�นวนเดิ็กเกิดิใหม�	

สถ�บันัฯ	 ก�อำตั�งม�ในช�วงเวล�ท่�โลกและประเทศไทยมค่ว�มกังวล

กับัจัำ�นวนประช�กรท่�ม�กเกินไป	วันน่�คว�มกังวลข้อำงผู้้�คน

เปล่�ยนไปในทิศท�งตรงกันข้��ม	เมื�อำมอำงไปข้��งหน��ในอำ่ก	20	ปี	

ประช�กรไทยอำ�จัลดิลงเหลือำ	 65	 ล��นคน	 จัำ�นวนผู้้�ส้งอำ�ยุจัะ

เพ่�มข้่�นจั�ก	12	ล��นคนในวันน่�เป็น	21	ล��นคน	หรือำเกือำบั	1	ใน	

3	ข้อำงประช�กรไทย	เร�กล�ยเป็นประเทศท่�ม่ผู้้�ส้งอำ�ยใุนสัดิส�วน

ท่�ส้งเป็นอำันดิับัสอำงข้อำงอำ�เซี่ยน	 ตัวเลข้เหล��น่�ม่คว�มหม�ย

ต�อำคุณภ�พข้อำงสังคม	เศรษฐกิจั	สิ�งแวดิล�อำม	ก�รศึกษ�	สิทธิิ	

และอำื�น	ๆ	และม่ผู้ลต�อำก�รว�งแผู้นพัฒน�ประเทศอำย��งยั�งยืน	

	 คร่�งศตวรรษท่�สอำงข้อำงสถ�บัันฯ	 ยังเป็นยุคข้อำงก�ร

เปล่�ยนโลกเนื�อำงจั�กก�รระบั�ดิข้อำงโควิดิ-19	 เป็นหมุดิหม�ย

ข้อำงประวตัศิ�สตร์โลก	และประวัตศิ�สตร์ข้อำงสถ�บันัฯ	ปี	2564	

สถ�บัันฯ	 ผู้ลิตง�นวิจััยท่�เป็นประโยชน์ ในระดิับัประเทศและ

ระดิับัชุมชน	 จััดิก�รเรียนก�รสอำนและง�นอำบัรม	 แลกเปล่�ยน

เรียนร้�	 และพัฒน�เครือำข้��ยคว�มร�วมมือำระดิับัประเทศและ

ระดิับัน�น�ช�ติ	 ภ�ยใต�ม�ตรก�รป้อำงกันก�รแพร�ระบั�ดิข้อำง

โควิดิ-19	ท��มกล�งคว�มท��ท�ยและอุำปสรรคท่�เกดิิข่้�นทกุ	ๆ	วัน	

สถ�บันัฯ	 ยังทำ�พนัธิกจิัไดิ�อำย��งต�อำเนื�อำงและม่คณุภ�พ	 คว�ม

เปล่�ยนแปลงแบับัหักศอำกพ่ส้จัน์คว�มเข้�มแข้็งและศักยภ�พใน

ก�รปรับัตัวข้อำงบัุคล�กรสถ�บัันฯ	อำย��งแท�จัริง	

	 ข้อำบัคุณทุกคว�มเปล่�ยนแปลง	 และคว�มเคลื�อำนไหว

ข้อำงโลก	 และคนบันโลกน่�ท่�ไม�ม่วันหยุดินิ�ง	 ทำ�ให�เร�ม่โอำก�ส

เรียนร้�	 ปรับัตัว	 และพัฒน�	 ข้อำบัคุณช�วสถ�บัันฯ	 ทุกคน	 ท่�

แสดิงอำอำก	 ม่ส�วนร�วม	 และเปล�งประก�ยศักยภ�พ	 เพ่�อำดิำ�รง

คว�มเป็นสถ�บันัท�งประช�กรข้อำงไทย	 ช�วยกันเชื�อำมโยงคว�มร้�

ท�งประช�กรกับัคว�มเปล่�ยนแปลงและคว�มเป็นไปในสังคม	

เป็นส�วนหนึ�งท่�สำ�คัญในก�รพัฒน�คุณภ�พช่วิต	 ให�ทุกคนไดิ�

ม่วันแรกท่�ลืมต�ดิ้โลก	 จันถึงวันท่�ต�อำงล�จั�กโลกไป	 อำย��งม่

คุณค��และม่ศักดิิ�ศรี	
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50 ปี สถาบัันวิจัยประชากรและสังคม

ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ ดร.ปราโมทย์์ ประสาทกุีล
               ที�ปรึกีษาสถาบัันฯth
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เพลง “ใต้ชาย์คุาประชากีร” รองศาสตราจารย์์ ดร.ภููเบัศร์ สมุทรจักีร
                     อาจารย์์ประจำาสถาบัันฯ

จากสองคน เป็็นมากมาย

จากหลากสาย เป็็นสังคม

แตกต่าง แต่รัักเกลียวกลม

สรั้างสังคม ป็รัะชากรั

นับฅน  เข้้าใจฅน

ชีวิตคน ที่ี�ซัับซั้อน

ด้้วยใจ รัักอาที่รั

ใต้ชายคานี�สอน ให้เคารัพคน

สรัรัสรั้าง อย่างสรั้างสรัรัค์

ที่ี�ในฝััน ข้องคนทีุ่กคน

ป็รัะสานใจ นำาที่างมวลชน

เพรัาะคนนั�น สำาคัญกว่าใครั

(RAP)

โลกข้องเรัามีคำาถามมากมาย

ถ้าจะหาคำาตอบเรัาต้องที่ำาวิจัย

เชิงป็รัิมาณมีตัวเลข้มีกรัาฟ

แต่ถ้าเชิงคุณภาพมีแต่คำาบรัรัยาย

อินด้ัคที่ีฟ (yeah) ดี้ด้ัคที่ีฟ (yeah)

เอาซัักที่างสิเพ่จะได้้ ไม่วุ่นวาย

จะเป็็น Quanti หรัือจะเป็็น Quali

ไม่ต้อง Worry ผสมผสานกันได้้

จะวิจัยไม่ใช่เรัื�องยาก ที่ี�ลำาบากมากคือหาทีุ่นวิจัย

Funder..Funder อยากสนับสนุน

แต่ว่าเรัื�องทีุ่นค่อยมาคุยกันใหม่

ผ้้ที่รังคุณวุฒิิเค้าอยากให้ที่ำาเยอะแยะ

แต่ข้่่นแม่เพ่�มเงินหน่อยได้้ ไหม

พอที่ำาเสร็ัจแล้วต้องที่ำาเป็เป็อรั์

อิมแพคแฟคเตอรั์ต้องรัะดั้บป็รัะที่ับจาย

Publication Publication

IPSR IPSR

อย้่ศาลายา อย้่ศาลายา

อย่างอื�นไม่ที่ำา ที่ำาแต่วิจัย (โอ้โนว)

อย่างอื�นก็ที่ำา แต่หนักวิจัย (เยส)

เพลง “50 ปีีสถาบัันฯ” ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ ดร.อภิิชาติิ จำำารัสฤทธิิรงค์์
                                                  ที�ปรึกีษาสถาบัันฯ

ตั�งแต่วัน ที่ี�รั้้ ว่ารััก และผ้กพัน

ตั�งแต่วัน ที่ี�ก้าว เข้้ามา ในด้วงใจ

ตั�งแต่วัน ที่ี�สายตา นั�น ยังจด้จำา

ตั�งแต่วัน ที่ี�บ้าน แห่งนี� ก็คือเธอ

ยิ�งเวลา เนิ�นนาน รัอยยิ�ม ยังเป็็นเช่นเดิ้ม

ต่อให้นาน เนิ�นนาน ความคิด้ ยังเป็็นเช่นเดิ้ม

ห้าสิบป็ี คือรัางวัล แห่งรััก และศรััที่ธา

ห้าสิบป็ี คือรัางวัล แห่งรััก และศรััที่ธา 
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 Wonderful congratulations to the most AMAZING population 
research center in the world! I feel that I was blessed to have been 
able to be a young student and learn from you, then to join you 
along the way to share and collaborate, and now to see all of your 
accomplishments. I wish I could be there in person, but I will be 
thinking of all of you! Yours truly. 

Sara Curran
University of Washington

 

 What a wonderful celebration. Congratulations IPSR on 50 years 
strong. We are very happy to continue building valuable connections 
between IPSR and ANU Demography into the future. With our best 
wishes from all of us at ANU Demography.

Edith Gray
The Australian National University

 I write to offer my own and my 
colleagues heartfelt congratulations and 
warm good wishes on the 50th anniversary 
of the Institute for Population and Social 
Research. The William and Flora Hewlett is 
pleased to have made a small contribution 
to IPSR’s development and in the evolution 
of its research, training and policy agendas. 
The institute was established when population 
studies was a small field in Thailand (and 
indeed in most of the world), with few 
specialists. Over time, more professionals 
were trained, more research support was 
obtained, and more collaborative projects 
were undertaken. For many years now, IPSR 
has been recognized internationally as a 
source of important research, high quality 

training and visible public information activities. 
We congratulate you and your distinguished 
predecessors who have overseen this growth 
and impact and fostered an atmosphere of 
steady learning, partnership, and improvement. 
We join with the institute’s many other 
supporters around the world in offering our 
very best wishes and our hopes for another 
half century of IPSR contributions to 
Thailand’s development and to increasing 
prosperity, well-being, and improving 
health throughout Asia. With warm best 
wishes.

Dana Hovig 
Director, Gender Equity and 

Governance, William and Flora 

 On this wonderful occasion of IPSR’s 
50th anniversary, I wish to add my 
congratulations to those of so many others. 
Among the many at Mahidol who have 
contributed to reaching this milestone, I 
feel honored to have closely collaborated 
with two IPSR pillars: the late, long-serving 
Institute Director Boonlert Leoprapai and 
Professor Emeritus Aphichat Chamratrithirong. 
Over the years we worked together on 
many activities and studies. This led to 
lasting friendships. In the 1970s, Dr. Boonlert 
helped me forge a partnership with the 
Bangkok Bureau of Public Health for family 
planning data collection and analysis. Based 
on this initial experience, he always graciously 
welcomed me to participate with IPSR. In 
the 1980s, for example, he facilitated conduct 
of a Columbia University operations research 
study on community development and 
family planning. In the late 1990s, he advised 

a Packard Foundation exploration to support 
reproductive health services among 
Burmese refugees. Dr. Aphichat in turn 
helped me understand, appreciate, and 
study the cultural dimensions of Thai 
demographic behavior. This not only 
deepened my own research but also 
resulted in several co-authored publications. 
I remain hopeful that, even in our retirements, 
Aphichat and I may yet have one more 
opportunity to research intersections 
between Thai demographic history and 
culture. I feel proud and privileged to have 
been associated with Mahidol and IPSR 
during its long history. I wish IPSR continuing 
success as it embarks on its next fifty years. 
With best wishes and gratitude, 

Don Lauro, 
PhD Davis, California 

 My sincere congratulations on 
the 50th Anniversary of IPSR. There is a 
Korean proverb, which says after ten years 
even rivers and mountains change. It is 
not a small task to successfully develop 
a research organization for five decades 
and make it into an academic influence. 
IPSR’s dedication and visionary work 
have influenced so many people 
domestically and internationally. Personally, I 
am deeply grateful for IPSR’s support 
of the Asian Population Association 
while I served as President. I am sure 
IPSR will attend new heights of academic 
achievement and solidarity to further 
the cause of population sciences in 
coming years. Happy golden anniversary!!!

Doo-Sub Kim,
CSMR, Hanyang University

 Of all the research and training 
institutions across Asia, IPSR has earned 
a reputation for consistency, quality, and 
persistence second to none. It has been 
an honour to work with three generations 
of IPSR staff in various initiatives and 
projects. It is unfortunate that the vagaries 
of the pandemic put barriers in the way 
of joining you during these times of 
celebration. We will be thinking of you 
this week as you gather to commemorate 
50 productive years. I look forward to 
ZOOMing in for the discussion of 
demographic futures and hearing of the 
hopes and dreams of the current generation 
of IPSR leaders. Congratulations.

Terry Hull,
Australian National University
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โรงเรียนวัดัสาลวันัขอแสดงควัามยินดเีน่�องในโอกาสครบรอบ 50 ปีี
สถาบันวัิจััยปีระชากรและสังคม มหาวัิทยาลัยมหิดล ตลอดจันขอ
ขอบพระคุณกิจักรรมดีๆ เพ่�อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวัิตของ
นักเรียนและโรงเรียนในอำาเภอพุทธมณฑลด้วัยดีตลอดมา

ดร.ธนกฤต ธรรมวณิิชย์์,
ผู้้�อำำ�นวย์ก�รโรงเรีย์นวัดส�ลวัน

ผู้้้บริหาร คณะคร้และนักเรียนโรงเรียนวััดมะเกล่อ (กาญจันลักษณ์
วัิทยา) ขอแสดงควัามยินดีเน่�องในโอกาสครบรอบ 50 ปีี ของ
สถาบนัวัจิัยัปีระชากรและสังคม มหาวิัทยาลยัมหดิล ขอขอบพระคุณ 
ผู้้้บริหารและบุคลากรทุกท่านของสถาบันฯ ที�ให้ควัามสำาคัญกับ
เยาวัชนโดยมอบทุนการศึึกษาเพ่�อคุณภาพชีวัิตแก่นักเรียนอย่าง
ตอ่เน่�องด้วัยดตีลอดมา ขออำานาจัแหง่คณุควัามดส่ีงผู้ลดลบนัดาล
ให้ท่าน ครอบครัวัและสถาบันฯ จังปีระสบแต่ควัามสุข ควัามเจัริญ
ก้าวัหน้ายิ�งๆ ขึ�นไปีเทอญ

น�งส�วนภ�พรรณิ คงค�น�อำย์,
ผู้้�อำำ�นวย์ก�รโรงเรีย์นวัดมะเกลือำ (ก�ญจนลักษณิ์วิทย์�)

เน่�องในโอกาสครบรอบ 50 ปีี ของสถาบันวัิจััยปีระชากรและสังคม 
มหาวัิทยาลัยมหิดล ในวัันที� 14 พฤศึจัิกายน 2564 ดิฉัันขออำานาจั
คุณพระศึรีรัตนตรัย และสิ�งศัึกดิ�สิทธ่�ทั�งหลาย โปีรดดลบันดาลให้
สถาบนัวัจิัยัปีระชากรและสังคมปีระสบแตค่วัามเจัรญิยิ�งๆ ขึ�นไปี และ
ขอให้ชาวัสถาบันฯ มีควัามสุขกาย สุขใจั มีกำาลังใจั กำาลังสติ
ปัีญญา ในการพัฒนางานของสถาบันฯ และปีระเทศึชาติิใหก้า้วัหนา้
ส่บไปี

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์์,
สถ�บัันวิจัย์ประช�กรและสังคม มห�วิทย์�ลัย์มหิดล

ข อ แ ส ด ง ค วั า ม ยิ น ดี กั บ ส ถ า บั น วัิ จัั ย ปี ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม 
มหาวัิทยาลัยมหิดล เน่�องในโอกาสครบรอบ 50ปีี

ดร.สวรรย์� สิริภคมมงคล,
สำ�นักง�นป้อำงกันควบัคุมโรคที�3 จังหวัดนครสวรรค์

ขอแสดงควัามยินดีเน่�องในวัันครบรอบ 50 ปีี ของสถาบันค่ะ

ผู้ศ.ดร.รติพร ถึงฝ่ั่� ง,
คณิะพัฒน�สังคมและสิ�งแวดล�อำม นิด��
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   ๗๘/๙ ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง 

หมู่ท่ี ๒  ต ำบลฟ้ำฮ่ำม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๐๐๐๐  โทร.๐๕๓ ๒๔๓๒๔๓ 
 

   ในวำระครบเกิ่งร้อย  สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม  ม.มหิดล 
    ๑๔ พฤศจิกำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔           
            กำละวันดีศรีสวัสดิ์   ปีทีส่ถำบันวิจัยประชำกรและสังคม   มหำวิทยำลัยมหิดล    
มีอำยุครบเกิ่งร้อย   บ่นักบ่น้อยก ำลังดี    มีควำมกล้ำแกร่ง    แสงแห่งพลัง   ดั่งเพชรน ้ำเอก   เอนกอนันต์   
สรรค์สร้ำงวำงหลัก   รู้จักท ำจริง    ส่ิงดีส่ิงงำม    บ่ขำมบ่เกรง    เร่งท ำดีไว้   ใช้องค์ควำมรู้   ให้ผู้คนเห็น   
ได้เป็นประโยชน์    โลดแล่นเดินหน้ำ    ฝ่ำฟันอุปสรรค    บ่พักทดท้อ    ตำมรอยของพ่อ    ก่อเกิดปัญญำ  
วิชำกำรเข้มแข็ง    แรงเร่ียวที่มี    ดีต่อสังคม    อุดมพัฒน์ชัดเจน    ได้เห็นได้รู้    ด้วยคุณของครู    
ผู้เป็นคณำจำรย์    อำจำรย์บุญเลิศ    อำจำรย์สุนทรี   อำจำรย์จรรยำ   อำจำรย์เบญจำ   อำจำรย์ปรำโมทย์     
 อำจำรย์อภิชำติ    อำจำรย์หมู - ทวีศักดิ์    อำจำรย์กฤตยำ    อำจำรย์อุไรวรรณ     อำจำรย์วรชัย      
อำจำรย์อรพินทร์     อำจำรย์แหวว - นภำภรณ์     อำจำรย์แอนโทนี    มีอีกหลำยท่ำน   ผู้สำนส่งต่อ   
ขอให้คิดเป็นท ำเป็น   เช่นคนเต็มคน   ดลสุขทั่วหน้ำ 

ข้ำเจ้ำขอคำรวะ   มนะน้อมนบ      เคำรพพระคุณ    บุญคุณของท่ำน    จักจำรจำรึก  
ร ำลึกควำมดี     ที่ให้ลูกศิษย์    พินิจพิจำรณำ    มีค่ำยิ่งนัก    

            ขอย้อนร ำลกึ    นึกถึงพี่น้อง    ผองเพื่อนทั้งหลำย    บ่หน่ำยบ่แหนง     บ่คลำงแคลงใจ    
ให้เป็นต ำนำน     ยำมกำลมำเรียน    เพียรรู้วิชำ    มำเรียนบ้ำงเล่นบ้ำง     อย่ำงไรก็ดี     มิมีหลงลืม   
หลักกำรที่ดี    มีควำมถูกต้อง    ตำมท ำนองคลองธรรม    น ำมำประยุกต์     รู้ลึกรู้รอบ   
 ชอบตำมกฎหมำย    บ่สำยเกินกำรณ์    วันวำนผันผ่ำน    กำลนำนเลยไป     ยังจ ำได้หมำยรู้    
เสียงหัวเรำะอร่อย    ของพี่ดำวโรจน์    คนระยองหิ     มิหลงลืมเลย    คิดถึงพี่นะเจ้ำ    เวลำเข้ำห้องสมุด  
จุดที่นัดรอ    ขอคุณจ๋ำนั่ง    ฟังพีแ่ซวน้อง    คล้องเกี่ยวสำยใย    ให้ได้ม่วนใจ๋     ใส่ไว้ในอก   พกไว้ในใจ  
ได้เพื่อนที่ดี    มีพีภ่ำณี    พี่ใหญ่ - เสำวภำ    จ๋ิม - สุจิตรำ    ธำนี-ธรรมธร    อู๊  ด - พิมลพรรณ    

 

 

 

 

The Population Council conducts research and delivers solutions that improve lives around the world.  
Big ideas supported by evidence: It’s our model for global change.    

 

 

One Dag Hammarskjöld Plaza 
New York, NY  10017 

+1 212 339 0686 
jbunting@popcouncil.org 

 
popcouncil.org 

Julia Bunting 

 
November 10, 2021 
 
Professor Aree Jampaklay    
Director 
Institute for Population and Social Research 
Mahidol University 
999 Phuttamonthon 4 Road  
Salaya, Nakhon Pathom 73170 
Thailand 
 
Dear Professor Aree: 
 
I join with the Population Council’s Trustees and international staff to offer you and your colleagues 
our warm congratulations on the fiftieth anniversary of the Institute for Population and Social 
Research.  
 
IPSR’s research, graduate education, and information dissemination activities are well known and 
highly regarded within Thailand and internationally. Much has been learned over the past 50 years 
from the institute’s research on fertility, family planning, HIV and AIDS, migration, aging, gender, 
child development, and other topics. Your reports and publications have shaped the discussion of 
consequential population and health topics in Thailand and in countries around the world.  
 
We very much appreciate the role IPSR has played in facilitating Population Council activities in 
Thailand. Indeed, at the Population Council we feel a special connection to IPSR because of Peter 
Donaldson’s, our former president, links to the institute. Peter was very proud of his relationship with 
IPSR and admired all you have achieved. We are pleased that we continue our connection to Thailand 
through Dr. Pavimol Angsantikul, a pharmaceutical development scientist at our Center for 
Biomedical Research.  
 
We join with IPSR’s friends around the world to congratulate you on all you have accomplished and 
to offer you our best wishes for another 50 years of important research, training, and publication. 
 
Sincerely, 
 

Julia Bunting  
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วัตัถุปุระสงค์เ์ชิงิกลยุทุธ์์
(Strategic goals)

กลยุทุธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิบิัตักิาร
(Action plan)

1. เพื่่�อผลิิตผลิงานวิิ จััยที่่� ม่ี
คุุณภาพื่ระดัับมีาตรฐาน
สากลิ 

 1.1 สร้างกระบวินการเร่ยนร้้
แลิะพื่ัฒนาศัักยภาพื่ของ
นั ก วิิ จัั ย ทีุ่ ก รุ � น อ ย� า ง
สมี�ำเสมีอ แลิะต�อเน่�อง

•	 	ถอดับที่เร่ ยน โคุรงการวิิ จัั ยที่่� ป ระสบ 
คุวิามีสำเร็จัในการต่พิื่มีพื่์บที่คุวิามี/สร้าง
นวิัตกรรมีสังคุมี/เป็นนโยบาย/การพื่ัฒนา
ชุุมีชุน 

•	 	พื่ัฒนาวิิธี่การใหมี�ๆ เพื่่�อกระตุ้นให้นักวิิจััย
ที่ำงานเป็นที่่มีที่ั�งในการเข่ยนบที่คุวิามี 
ต่พื่ิมีพื่์ การพัื่ฒนานวิัตกรรมีสังคุมี แลิะ
การพื่ฒันาโคุรงร�างการวิจิัยัในแต�ลิะกลิุ�มีวิจัิัย 

•	 	ร�วิมีโคุรงการ Flagship ที่่� 4.1 สร้าง Global 
Talents Platform ดั้านการวิิจััย

 1.2 ส นั บ ส นุ น  G l o b a l  
Connectivity ดั้วิยการ
สร้างคุวิามีร�วิมีม่ีอที่ำวิิจััย
กับสถาบัน/มีหาวิิที่ยาลิัย/
โ คุ ร ง ก า ร วิิ จัั ย ร ะ ดัั บ
นานาชุาติแบบสหสถาบัน
ที่่�มี่ Global Impacts 

•	 	กำหนดัรายชุ่�อมีหาวิิที่ยาลิัยต�างประเที่ศั ที่่�
จัะพัื่ฒนาเคุร่อข�ายใหมี�ในการที่ำคุวิามีร�วิมี
มีอ่ด้ัานการวิจิัยั แลิะมีก่ารที่ำ MOU/LOI/MOA 

•	 	สร้างคุวิามีเข้มีแขง็กับมีหาวิทิี่ยาลัิยที่่�เป็นเคุรอ่
ข�ายเก�า 

•	 	สนับสนุนให้ม่ีการแสวิงหาแหลิ�งทีุ่นแลิก
เปลิ่�ยนให้นักวิิจััยสถาบันฯ ไปสร้างคุวิามี
ร�วิมีม่ีอ หร่อเชุิญนักวิิจััยจัากมีหาวิิที่ยาลิัย 
เคุรอ่ข�ายมีาที่ำงานที่่�สถาบนัฯ 

 1.3 สรรหานักวิิจััยสำเร็จัร้ป
เพื่่� อ เพื่ิ�มีคุวิามีเข้มีแข็ง
ของงานวิิจััย

•	 	คุ้นหาแลิะรับสมีัคุรนักวิิจััยต�างชุาติ ท่ี่�มี่
คุุณสมีบัติตามีเกณฑ์์ที่่�มีหาวิิที่ยาลิัยกำหนดั 
โดัยที่ำ short list รายชุ่�อนักวิิจััยที่่�อย้�ใน
เคุร่อข�าย เชุ�น นักวิิจััยในเคุร่อข�าย APA 
หร่อรายชุ่�อนักวิิจััยที่่�ต้องการมีาที่ำ post-
doctoral degree จัากแหลิ�งที่นุต�างๆ เชุ�น 
ที่นุ Fulbright 

มุ่่�งสร้้างงานวิิจััยและนวิัตกร้ร้มุ่ด้้านปร้ะชากร้และสังคมุ่ในมุ่าตร้ฐาน
ร้ะด้บัโลก 
Global social and population research and innovation

เป้าปร้ะสงค์ (Goal) 
มุ่งีานวิิจัยัและนวิตักร้ร้มุ่ด้้านปร้ะชากร้และสังคมุ่ที่ี�มุ่มีุ่าตร้ฐานในร้ะดั้บโลก

ยุุทธศาสตร์์ 1 
สารบััญ
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 3.2 สร้างสภาพื่แวิดัลิ้อมีที่่�เอ่�อ
ต� อ ก า ร ที่ ำ ง า น ส ร้ า ง
นวิัตกรรมีที่างสังคุมี 

•	 	จััดัหาผ้้เชุ่�ยวิชุาญในการที่ำงานดั้านสร้าง
นวิัตกรรมีที่างสังคุมีมีาเป็นที่่�ปรึกษาให้กับ
นักวิิจััยรุ�นใหมี�

•	 	จััดักระบวินการพื่ด้ัคุยุเพ่ื่�อสร้างที่ม่ีผ้เ้ชุ่�ยวิชุาญ 
หรอ่ think tank เพื่่�อที่ำวิจิัยัที่่�เชุ่�อมีโยงกับ 
mega trend, การใชุ้ big data แลิะการ
สร้างนวิัตกรรมีที่างสังคุมี

•	 	จััดัพื่้ดัคุุยในร้ปแบบของ café talk โดัยให้ 
research cluster ต�างๆ หมีุนเวิ่ยนกันจััดั
เดั่อนลิะคุรั�ง 

•	 	ที่บที่วินกลุิ�มีวิิจััยท่ี่�มีอ่ย้� (research clusters)  
ให้ม่ีคุวิามีที่ันสมัีย ตลิอดัจันกำหนดักรอบ
แลิะประเดั็นการวิิจััยของแต�ลิะ research 
cluster อย�างสอดัคุลิ้องกับสถานการณ์ที่าง
ประชุากรแลิะสังคุมี

วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)

2. เพื่่�อผลิิตผลิงานวิิจััยที่่�สร้าง
อ ง คุ์ คุ วิ า มี ร้้ ใ ห มี� ห ร่ อ
นวัิตกรรมีที่างสังคุมีที่่�เป็น
ประโยชุน์ต�อนโยบายแลิะ
ตอบสนองคุวิามีต้องการ
ของสังคุมีทีุ่กระดัับ

 2.1 สร้างคุวิามีเข้มีแข็ง ในการ
ที่ำวิิจััยที่างประชุากรแลิะ
สังคุมีโดัยเฉพื่าะประเดั็น
ที่่�มี่คุวิามีสำคัุญต�อการ
พื่ัฒนาคุุณภาพื่ชุ่วิิตของ
ประชุากรโดัยใชุ้นวิตักรรมี
ที่างสังคุมี

•	 	สร้างคุวิามีร�วิมีมี่อหร่อเป็นภาคุ่กับแหลิ�งทีุ่น
ท่ี่�สนับสนุนการวิิจััยท่ี่�มีุ�งที่ำงานด้ัานการ
พื่ัฒนาขับเคุลิ่�อนนโยบาย งานวิิจััยพัื่ฒนา
คุุณภาพื่ชุ่วิิต เชุ�น สสส. แลิะหน�วิยงาน
ราชุการต�างๆ 

•	 	สร้างแรงบันดัาลิใจัให้นักวิิจััยสนใจัการ
ที่ำงานวิิจััยเชุิงท่ี่�สร้างนวัิตกรรมีที่างสังคุมี 
หรอ่ที่ำงานวิจิัยัแลิะพัื่ฒนามีากขึ�น โดัยส�งนัก
วิจิัยัไปพื่ฒันาศักัยภาพื่ด้ัานน่� แลิะม่ี proposal 
กลิับมีา 

•	 	สนับสนุนงานวิิจััยที่่�มี่การบ้รณาการงานวิิจััย
กับการสร้างนวิัตกรรมีที่างสังคุมี

•	 	สนับสนุนให้มี่โคุรงการวิิจััยเพ่ื่�อสร้างคุวิามี
เข้มีแข็งชุุมีชุนในพ่ื่�นที่่� เฉพื่าะในจัังหวัิดั
กาญจันบุร่ 

•	 	พื่ฒันาพื่่�นที่่�เฉพื่าะในจังัหวิดัักาญจันบรุใ่ห้เป็น 
Social Lab แลิะเป็นพื่่�นที่่�เรย่นร้ด้้ัานการวิิจััย
แลิะการพื่ฒันาของนกัศักึษาที่ั�ง 4 หลิกัสต้ร

 2.2 พื่ัฒนาโคุรงการวิิจััยใน
ประเดัน็ที่่�ที่นัต�อ mega 
t rends แลิะสนบัสนนุ
การดึังข้อมีล้ิจัาก big data 
มีาใชุ้เพื่่�อสร้างนวิัตกรรมี
ด้ัานประชุากรแลิะสังคุมี

•	 	พื่ัฒนากลุิ�มีวิิจััยที่่� ขับเคุล่ิ�อนงานวิิจััยที่าง
ประชุากรแลิะ สั งคุมีซึ่ึ� ง เชุ่� อ มี โ ย ง กับ
เที่คุโนโลิย่ดัิจัิที่ัลิ เชุ�น งานวิิจััยที่่�วิิเคุราะห์ 
big data หรอ่การวิจิัยัประเด็ันที่างประชุากร
แลิะสังคุมีที่่�เชุ่�อมีโยงกับสิ�งที่่�ไมี�ใชุ�มีนุษย์ 
เชุ�น AI สัตวิ์เลิ่�ยง พื่่ชุ เป็นต้น 

3. เพื่่�อพื่ัฒนาระบบบริหาร
จัดััการที่่�สนบัสนนุงานวิจิัยัท่ี่�มี่
ประสทิี่ธีภิาพื่ (Efficiency) แลิะ
ประสทิี่ธีผิลิ (Effectiveness) 

 3.1 สร้างสภาพื่แวิดัลิ้อมีที่่�เอ่�อ
ต�อการที่ำวิิจััย

•	 	แต�งตั�งคุณะกรรมีการสนับสนุนการวิิจััยแลิะ
การต่พื่ิมีพื่์ประจัำสถาบันฯ

•	 	จััดัสรรงบประมีาณเงินรายได้ัสำหรับการต่
พื่ิมีพื่์ผลิงานวิิจััย

•	 	ฝ่่ายวิิจััยที่ำหน้าที่่�อำนวิยคุวิามีสะดัวิกแลิะ
ประสานงานเร่�องการที่ำสัญญากับแหลิ�งทีุ่น
แลิะมีหาวิิที่ยาลิัย 

•	 	ถอดับที่เร่ยนแลิะเพื่ิ�มีชุ�องที่างการที่ำ peer 
review ที่ั�ง proposals แลิะผลิงานต่พื่ิมีพื่์

วัตัถุปุระสงค์เ์ชิงิกลยุทุธ์์
(Strategic goals)

กลยุทุธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิบิัตักิาร
(Action plan)
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2. สร้างสภาพื่แวิดัลิ้อมีแลิะกลิไก

สนับสนุนที่่�เอ่�อต�อการจััดัการ

เร่ยนการสอนที่่�มี่คุุณภาพื่

2.1 สร ้างสภาพื่แวิดัลิ ้อมีที่าง

เที่คุโนโลิย่ (Technological 

environment) ที่่�เอ่�อต�อ

การเร่ยนร้้

• จััดัห้อง เร่ ยนแลิะสิ� งอำนวิยคุวิามี

สะดัวิกให้รองรับการเร่ยนการสอน

หลิากหลิายร้ปแบบ

• พื่ัฒนาชุ�องที่างการเข้าถึงการศัึกษา 

(Platform) ที่่�หลิากหลิายร้ปแบบ

• มี่ห้องสมีุดัเฉพื่าะที่างที่่� ม่ีที่รัพื่ยากร

ส า ร ส น เ ที่ ศั ที่ั� ง ฉ บั บ พื่ิ มี พื่์ แ ลิ ะ

อิเลิ็กที่รอนิกส์ที่่�สนับสนุนหลิกัสต้รที่่�ม่ี

การจัดััการเรย่นการสอนในสถาบนัฯ

• สนับสนุนให้ใชุ้เคุร่�องมี่ออิเลิ็กที่รอนิกส์

แลิะ software เพื่่�อใชุ้ในการเรย่นการ

สอน วิทิี่ยานพิื่นธ์ี แลิะบที่คุวิามีวิิจััย

3. สร้างกลิไกสนับสนุนให้บัณฑ์ิต

มี่ สมีรรถนะพื่ลิ เมี่ อ ง โลิก 

(Global citizen competence)

3.1 พื่ัฒนาศัักยภาพื่นักศึักษา

แ ลิ ะ ก ร ะ บ วิ น ก า ร จัั ดั

กิจักรรมีนักศัึกษาให้ตอบ

สนองต�อการเป็นพื่ลิเมี่อง

โลิก แลิะมี่สมีรรถนะสากลิ

• มี่ระบบติดัตามีการเข้าร�วิมีกิจักรรมี 

Soft Skill ของนักศัึกษา

• ส�งเสริมีให้นักศัึกษาจััดักิจักรรมีแลิะ

เป็นผ้้นำกิจักรรมี

• ส�งเสริมีให้นักศึักษาเข้าร�วิมีกิจักรรมีที่่�ม่ี

คุวิามีเป็นนานาชุาติ เชุ�น การเข้าร�วิมี

ประชุุมีวิิชุาการระดัับนานาชุาติ การ

พื่ัฒนาที่ักษะที่างดั้านภาษาอังกฤษ การ

ต่พื่ิ มีพื่์ บที่คุวิามี ในวิารสารระดัั บ

นานาชุาติ

• ส�งเสริมีให้นักศัึกษาเข้าร�วิมีโคุรงการ

แลิกเปลิ่�ยนในระดัับนานาชุาติ

วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)

วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)

1. พื่ฒันาหลิกัสต้รให้มีคุ่ณุภาพื่ใน

ระดัับสากลิ มี่คุวิามีเป็นสห-

วิิที่ยาการ เป็นประโยชุน์ แลิะ

สอดัคุล้ิองตามีคุวิามีต้องการ

ของสังคุมี 

1.1 พื่ัฒนาอาจัารย์แลิะบุคุลิากร

ให้มี่ศัักยภาพื่ด้ัานการศึักษา

แลิะกิจัการนักศึักษาที่่�ตอบ

ส น อ ง ต� อ ก ร ะ บ วิ น ก า ร

จััดัการเร่ยนการสอนที่่� ม่ี

คุุณภาพื่

• การประเมีินคุวิามีต้องของอาจัารย์ใน

การพื่ัฒนาศัักยภาพื่ดั้านการเร่ยนการ

สอน

• สนับสนุนให้อาจัารย์ไดั้รับการพื่ัฒนา

ศัั กยภาพื่ตามีคุวิามี ต้อ งการของ

อาจัารย์

• วิิเคุราะห์ผลิการประเมิีนคุวิามีต้องการ

ของนักศึักษาที่่�ม่ีต�อการเร่ยนการสอน

เพื่่�อนำไปส้�การวิางแผนพื่ัฒนา

1.2 ผลิกัดันัให้หลัิกสต้รม่ีคุณุภาพื่

ในระดัับสากลิ 

• สนับสนุนแลิะส�งเสริมีกิจักรรมีที่่�ที่ำให้

หลิักส้ตรบรรลุิเกณฑ์์รับรองคุุณภาพื่

มีาตรฐานสากลิ

• บุคุลิากรมี่คุวิามีร้้คุวิามีเข้าใจัเกณฑ์์ของ

คุุณภาพื่มีาตรฐานสากลิ โดัยเฉพื่าะ 

AUN-QA

• ปรับปรุงกระบวินการเร่ยนการสอน 

แลิะการประเมิีนให้เป็นไปตามีเกณฑ์์

คุุณภาพื่มีาตรฐานสากลิ

1.3 พื่ัฒนารายวิิชุาที่่�มี่คุวิามีเป็น

สหวิิที่ยาการ เป็นประโยชุน์ 

แลิะสอดัคุล้ิองตามีคุวิามี

ต้องการของสังคุมี

• ปรับปรุงรายวิิชุาเพื่่�อให้สอดัคุล้ิองตามี

คุวิามีต้องการของผ้้เร่ยน

• เปิดัโอกาสให้ผ้้เร่ยนมี่การเร่ยนลิ�วิงหน้า

ก�อนเข้ าศัึกษาแลิะสามีารถสะสมี

หน�วิยกิตไดั้

การ้ศึึกษาเพื่่�อสังคมุ่ 
Academic and social responsibility education

เป้าปร้ะสงค์ (Goal) 
เพ่ื่�อสร้้างบัณฑิิตที่ี�มุ่ีค่ณลักษณะเป็นผู้้้นำาการ้เปลี�ยนแปลงที่ี�ก�อให้้เกิด้
ปร้ะโยชน์ต�อสังคมุ่ที่ั�งในร้ะด้ับชาติและนานาชาติ

ยุุทธศาสตร์์ 2 
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วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)

1. เพื่่�อเป ็นผ้ ้นำดั้านนโยบาย

ประชุากรแลิะสังคุมีระดับัชุาติ

แลิะนานาชุาติ โดัยเฉพื่าะใน

ดั้านประชุากรศัาสตร์ สขุภาพื่

แลิะคุวิามีอย้�ดั่มี่สุข ผ้้ส้งอายุ 

การย้ายถิ�น คุรอบคุรวัิ อนามัีย-

เจัรญิพื่นัธีุ ์ คุวิามีเที่�าเที่ย่มีที่าง

เพื่ศั

1.1 เผยแพื่ร�ผลิงานที่างวิิชุาการ

ผ�านการประชุุมีเชุิงปฏิิบัติ

การ/การฝ่ึกอบรมี การ

ประชุุมีที่างวิิชุาการ แลิะสิ�ง

พื่ิมีพื่์อย�างมี่คุุณภาพื่แลิะไดั้

มีาตรฐานระดัับชุาติแลิะ

มีาตรฐานสากลิ

• สร้างระบบการประเมีินคุวิามีพื่ึงพื่อใจั

แลิะคุวิามีต้องการของผ้้เข้าร�วิมีประชุุมี/

ผ้้ รั บการอบรมีบริ ก ารวิิ ชุ าการที่่� ม่ี

ประสิที่ธีิภาพื่ 

1.2 สร้างระบบบริหารจััดัการ

เพื่่�อคุวิามีเป็นเลิิศัดั้านการ

บริการวิิชุาการ 

• ปรับระบบการให้บริการวิิชุาการของ

สถาบันฯ ซึ่ึ�งมี่ร้ปแบบที่่�หลิากหลิาย ให้

สามีารถตอบสนองคุวิามีต้องการของ

ผ้้รับบริการ คุวิบคุ้�ไปกับการดัำเนินงาน

ภายใต้เกณฑ์์นโยบายที่่�มีหาวิิที่ยาลิัย

กำหนดัไวิ้

• ส�งเสริมีให้มี่กิจักรรมีบริการวิิชุาการใน

เวิท่ี่วิชิุาการระดับัโลิกที่่�สถาบนัฯ ร�วิมีเป็น

เจั้าภาพื่ เชุ�น จััดัเวิที่่วิิจััยเชุิงปฏิิบัติการ

ก�อนหร่อหลิังการประชุุมี APA เพื่่�อให้

งานบริการวิิชุาการเป็นที่่�ยอมีรับใน

ระดัับนานาชุาติ

1.3 ร�วิมีกับพื่ันธีมีิตรในการขับ

เคุลิ่�อนการพัื่ฒนาบริการ

วิิชุาการ

•	 	เ ส ริ มี ส ร้ า ง คุ วิ ามี เข้ มี แข็ ง ใ นก า ร

ที่ำงานร�วิมีกันกับเคุร่อข�ายแลิะพื่ันธีมีิตร

ในร้ปแบบที่่�เป็นที่างการ แลิะส�งเสริมีให้

เกิดัการดัำเนินงานร�วิมีกันอย�างต�อเน่�อง

ผ�าน MOU/MOA/LOI

1.4 เพื่ิ�มีศัักยภาพื่การบริการ

วิิชุาการเพื่่�อให้เข้าถึงกลิุ�มี

เป้าหมีายทีุ่กระดัับมีากขึ�น 

ยุุทธศาสตร์์ 3 
การ้ร้ณร้งค์เชิงนโยบาย และการ้เป็นผู้้้นำาบร้ิการ้วิิชาการ้
Policy advocacy and leadership in academic services 

เป้าปร้ะสงค์ (Goal) 
มุ่คีวิามุ่เป็นเลิศึในการ้บริ้การ้วิชิาการ้และนำาไปส้�ผู้ลกร้ะที่บเชิงนโยบายที่ี�มุ่ีต�อ
การ้พื่ัฒนาค่ณภาพื่ชีวิิตให้้ด้ีขึ้ึ�นในร้ะด้ับปร้ะเที่ศึและร้ะด้ับภ้มุ่ิภาค

4. กำหนดัแนวิที่างในการบริหาร

จััดัการเพื่่�อให้ม่ีจัำนวินนักศัึกษา

เป็นไปตามีเป้าหมีาย

4.1 กำหนดักลิยุที่ธี์การประชุา- 

สัมีพื่ันธี์หลิักส้ตรให้ตรงกับ

กลิุ�มีเป้าหมีายของหลัิกส้ตร 

แลิะมี่ประสิที่ธีิผลิ

• การประชุาสัมีพื่ันธี์หลิักส้ตรผ�านส่�อสิ�ง

พื่มิีพ์ื่, Road show, ส่�อออนไลิน์, กจิักรรมี

ต�างๆ ของสถาบันฯ, เคุร่อข�ายศัิษย์เก�า 

แลิะสัมีมีนาประชุาสัมีพื่ันธี์หลิักส้ตร 

โดัยเชุิญผ้้ให้ทีุ่นเข้าร�วิมีแลิะศัิษย์เก�าเข้า

ร�วิมีในเวิที่่สัมีมีนา

4.2 เพื่ิ�มีจัำนวินทีุ่นการศัึกษา • หาแหลิ�งทีุ่นเพื่่�อสนับสนุนทีุ่นการศัึกษา 

(TICA UNFPA สถานฑ์้ต มี้ลินิธีิ สมีาคุมี 

แลิะบริษัที่เอกชุน)

• สนับสนุนให้มี่การขอทุี่นการศึักษาภาย

ใต้โคุรงการวิิจััยของสถาบันฯ

• สถาบันฯ ให้ทีุ่นการศัึกษา

4.3 ส�งเสริมีเชุิงรุกแลิะสนับสนุน

เคุร่อข �ายศัิษย ์ เก � า  เพื่่�อ

ร�วิมีพื่ัฒนานักศึักษา แลิะ

มีหาวิิที่ยาลิัย

วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)
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วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)

1. เพื่่�อเสริมีสร้างระบบธีรรมีาภิบาลิ

ให้เข้มีแข็ง 

1.1 ส�งเสริมีการรับร้้ร�วิมีกันแลิะ

ระบบการส่�อสารสองที่าง 

เพื่่�อผลิักดัันให้มี่การดัำเนิน

งานตามีหลัิกธีรรมีาภิบาลิ

อย�างที่ั�วิถึง 

• จััดักิจักรรมีส�งเสริมีคุุณธีรรมี จัริยธีรรมี 

แลิะการประพื่ฤติปฏิิบัติตามีกฎหมีาย

แลิะกฎระเบ่ยบ 

• เข้าร�วิมีกิจักรรมีส�งเสริมีธีรรมีาภิบาลิ

ของมีหาวิิที่ยาลิัย

• เพื่ิ�มีระบบตรวิจัสอบที่างงานคุลิังแลิะ

พื่ัสดัุที่่�เข้มีงวิดัขึ�น 

• จััดัให้ม่ีกลิไกตรวิจัสอบการลิะเมิีดัที่าง

จัรยิธีรรมี ธีรรมีาภบิาลิ แลิะม่ีการรบัเร่�อง

ร้องเร่ยนผ�านชุ�องที่างต�างๆ 

2. เพื่่�อพัื่ฒนาโคุรงสร้างองคุ์กร

แลิะระบบงานที่่�ตอบสนอง

ต�อพื่ันธีกิจัหลิักของสถาบันฯ

ที่่�สามีารถพื่ึ� งพื่าตนเองไดั้

แลิะมี่คุวิามียั�งย่น

2.1 ส่�อสารแลิะสร้างคุวิามีเข้าใจั

แผนยทุี่ธีศัาสตร์ของสถาบนัฯ 

ให้บคุุลิากรเกดิัคุวิามีเข้าใจัแลิะ

ขบัเคุล่ิ�อนร�วิมีกัน

2.2 เพื่ิ�มีข่ดัคุวิามีสามีารถแลิะ

สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ั 

แลิะการบริหารสินที่รัพื่ย์ให้

คุุม้ีคุ�าแลิะเกิดัประโยชุน์สง้สุดั

2.3 พื่ัฒนาระบบแลิะกลิ ไก

สนับสนุนที่่�สอดัคุล้ิองกับ

บริบที่ของสถาบัฯน

• สร้างระบบการที่บที่วินยุที่ธีศัาสตร์

• แสวิงหาแหลิ�งรายได้ัเพื่ิ�มีเติมีจัากแหลิ�ง

อ่�นนอกเหน่อจัากการวิจิัยั การให้เชุ�าห้อง

ประชุุมี การลิดัรายจั�าย แลิะการลิงทีุ่น

กับศั้นย์บริหารสินที่รัพื่ย์ 

• พื่ัฒนาแผนปฏิิบัติการแนวิที่างการ

จััดัการคุวิามีร้้ขององคุ์กรที่่�เป็นระบบ

• พื่ัฒนาระบบบริหารจััดัการดั้านการเงิน

โคุรงการเพื่่�อให้สถาบันฯ มี่สภาพื่คุลิ�อง

อย�างต�อเน่�อง 

3. เพื่่�อให้บุคุลิากรม่ีศักัยภาพื่ตอบ

สนองต�อการบรรลิุวิิสัยที่ัศัน์

ของสถาบันฯ

3.1 พื่ัฒนาข่ดัคุวิามีสามีารถใน

การบริหารจััดัการที่รัพื่ยากร 

ของสถาบนัฯ ให้ม่ีประสทิี่ธีภิาพื่

อย�างยั�งย่น

• พื่ฒันาศัักยภาพื่บคุุลิากรที่กุสายงาน

• จััดัอบรมีเพื่่�อพื่ัฒนาทัี่กษะภาษาต�าง

ประเที่ศั 

• จัดััเวิที่แ่ลิกเปล่ิ�ยนเรย่นร้ ้ เพื่่�อแลิกเปลิ่�ยน

ประสบการณ์ แลิะองคุ์คุวิามีร้้ใหมี� 

การ้บร้ิห้าร้องค์กร้เพื่่�อพื่ึ�งพื่าตนเองและมุ่ีควิามุ่ยั�งย่น 
Management for self-sufficiency and sustainable organization

เป้าปร้ะสงค์ (Goal) 
การ้บร้ิห้าร้จััด้การ้เพื่่�อพื่ึ�งพื่าตนเองและมุ่ีควิามุ่ยั�งย่น

ยุุทธศาสตร์์ 4 
1.5 สนับสนุนนวิัตกรรมีจัากงาน

วิิจััยไปให้บริการแก�สังคุมี

• ส�งเสริมีให้การดัำเนินงานของงานบริการ

วิิชุาการร�วิมีกับชุุมีชุนสามีารถดัำเนิน

การ ไดั้ อย� า งสะดัวิกภาย ใต้ เ กณฑ์์

นโยบายที่่�มีหาวิิที่ยาลิัยกำหนดั รวิมีถึง

การบริหารจััดัการด้ัานการเงินที่่�อย้�ภาย

ใต้กฎระเบ่ยบที่างการเงินการคุลิังของ

มีหาวิิที่ยาลิัย แลิะดัำเนินการให้บริการ

ให้แก�ชุุมีชุนไดั้ 

2. เพื่่�อให้สถาบันฯ ม่ีการบรกิาร

วิิชุาการด้ัานประชุากรแลิะ

สังคุมีที่่�เป็นเลิิศัในระดัับชุาติ

แลิะนานาชุาติ

2.1 สนับสนุนการขับเคุลิ่�อน 

Policy Advocacy ดั้วิย

หลิักฐานเชุิงประจัักษ์

• ส�งเสริมีให้เกิดัการจััดัอบรมีในร้ปแบบ

ออนไลิน์ คุวิบคุ้�ไปกับการจััดัอบรมีใน 

ร้ปแบบเดัิมี เพื่่�อรองรับสถานการณ์การ

ระบาดัของเชุ่�อไวิรัส COVID-19

• ขยายผลิง าน ด้ั านบ ริก า รวิิ ชุ ากา ร

ประเภที่ส่�อสิ�งพื่ิมีพื่์ เชุ�น JPSS ให้มี่ฐาน

การต่พื่ิมีพื่์ที่่�บุคุคุลิภายนอกสามีารถเข้า

ถึงไดั้กวิ้างขึ�น

วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)



28 29รายงานประจำำปี 2564 สถาบัันวิิจำัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหิดล

SI
NC

E 
19

71

4. เพื่่�อให้สถาบันฯ เป็น Digital– 

based organization 

4.1 พื่ั ฒ น า  แ ลิ ะ ป รั บ ป รุ ง

เที่คุโนโลิย่ดัิจัิที่ัลิ รวิมีถึง

การสร้างฐานข้อมี้ลิกลิาง

ดั้านการวิิจััยแลิะบริการ

วิิชุาการ 

• พื่ัฒนาแลิะปรับปรุงระบบ intranet 

ต�างๆ ท่ี่�สนับสนุนการบริหารจััดัการ

• สนับสนุนแอพื่พื่ลิิเคุชุั�นต�างๆที่่�สนับสนุน

การที่ำงานผ�านระบบออนไลิน์

• ที่บที่วินโปรแกรมีฐานข้อมีล้ิสถาบนัฯ เพื่่�อ

ใชุ้ประโยชุน์จัากฐานข้อมี้ลิที่่�ม่ีอย้�แลิ้วิให้

มี่ประสิที่ธีิภาพื่มีากที่่�สุดั 

5. เพื่่�อให ้สถาบันฯ เป็น Eco 

organization 

5.1 เพื่ิ�มีประสิที่ธีิภาพื่ในการใชุ้

ที่ รั พื่ ย า ก ร แ ลิ ะ ร ะ บ บ

สาธีารณ้ปโภคุที่่�ลิดั carbon 

footprint แลิะส �งเสริมี

คุวิามีปลิอดัภัยด้ัานอาชุ่วิ-

อนามีัยแลิะสิ�งแวิดัลิ้อมี

• มี่นโยบายจััดัซ่ึ่�อจััดัจั้างท่ี่�เป็นมิีตรต�อสิ�ง

แวิดัลิ้อมี แลิะประหยัดัพื่ลิังงานที่่�ชุัดัเจัน 

• ร�วิมีโคุรงการ/กิจักรรมีที่่�เก่�ยวิข้องกับ

การลิดัก๊าซึ่เร่อนกระจัก

• รณร งคุ์ ใ ห้ บุ คุ ลิ าก ร รั บที่ร าบแลิะ

ตระหนักถึงคุวิามีจัำเป็นในการลิดัก๊าซึ่

เร่อนกระจัก 

6. เพื่่�อสร ้างภาพื่ลัิกษณ์ของ

สถาบันฯ ให้โดัดัเดั�นที่ั�งใน

ระดัับชุาติแลิะนานาชุาติ

6.1 ใชุ ้ระบบประกันคุุณภาพื่

ระดัับชุาติแลิะนานาชุาติ 

เพื่่�อสร้างการบริหารจััดัการ

อย�างยั�งย่น

6.2 สร้างคุ้�พัื่นธีมีิตรที่างยุที่ธี-

 ศัาสตร์กับมีหาวิิที่ยาลิัย/ 

หน�วิยงานระดับัโลิก (Strategic 

Partner)

6.3 ประชุาสัมีพัื่นธี์ภาพื่ลิักษณ์

ขอ งสถาบั นฯ  อย � า งมี่

ยุที่ธีศัาสตร์

• มี่นโยบายที่่�ชุัดัเจันในการนำผลิการ

ประเมีิน EdPEx ไปใชุ้ในการปรับปรุง 

แลิะการพื่ัฒนาสถาบันฯ

• มี่ คุ วิ า มี ร� วิ มี มี่ อ ที่ า ง วิิ ชุ า ก า ร กั บ

มีหาวิิที่ยาลิัยกลิุ�มีเป้าหมีาย 

วััตถุุประสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์
(Strategic goals)

กลยุุทธ์์
(Strategic initiatives)

แผนปฏิิบััติการ
(Action plan)

ผู้้�อำำานวยการคนที่่� 8

รองศาสตราจัารย์ ดร.อารี จัำาปีากลาย
กุมภาพัันธ์์ 2563 - ปัจจุบััน

ผู้้�อำำานวยการคนที่่� 7 

รองศาสตราจัารย์  
ดร.รศรินทร์ เกรย์

ปี 2559 - กุมภาพัันธ์์ 2563 

ผู้้�อำานวิยการคนท่� 6
รองศาสตราจัารย์  
ดร.สุรีย์พร พันพ่�ง
ปีี 2551 - 2559

ผู้้�อำานวิยการคนท่� 5
ศาสตราจัารย์เก่ยรติคุณ  

ดร.ช่�นฤทัย กาญจันะจัิตรา
ปีี 2547 - 2551

ผู้้�อำานวิยการคนท่� 4
ศาสตราจัารย์เก่ยรติคุณ  

ดร.เบัญจัา ยอดดำาเนิน-แอ็ตติกจั์
ปีี 2539 - 2547

ผู้้�อำานวิยการคนท่� 3
ศาสตราจัารย์เก่ยรติคุณ  
ดร.อภิิชาติ จัำารัสฤทธิิรงค์

ปีี 2531 - 2539

ผู้้�อำานวิยการคนท่� 2
ศาสตราจัารย์เก่ยรติคุณ 
ดร.ปีราโมทย์ ปีระสาทกุล

ปีี 2523 - 2531

ผู้้�อำานวิยการคนท่� 1
ศาสตราจัารย์เก่ยรติคุณ  
ดร.บัุญเลิศ เล่ยวิปีระไพ 

ปีี 2518 - 2523

 12 กรกฎาคม 2509 เริ�มต�นจัาก “ศ้นย์วิิจััยปีระชากรและสังคม”
 14 พฤศจัิกายน 2514 อนุมัติให�เปี็น “สถาบัันวิิจััยปีระชากรและสังคม”  
    อาคาร 3 คณะสาธิารณสุขศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหดิล  
    พญาไท กรุงเทพมหานคร
 15 ม่นาคม 2526 ย�ายสำานักงานจัากพญาไท ส้�ศาลายา
 2 พฤษภิาคม 2554 ย�ายสำานักงาน “อาคารปีระชาสังคมอุดมพัฒน์” 
    มหาวิิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ประวิัติิค่วิามเป็นมา
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รองศาสตราจารย์์ ดร.อารี จำาปากลาย์
ผู้้�อำำ�นวยก�ร

21 กุมภ�พัันธ์์ 2563 – 20 กุมภ�พัันธ์์ 2567

รองศาสตราจารย์์ ดร.จรัมพร โห้้ลำาย์อง
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยบริห�ร 

รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยแผู้นและประกันคุุณภ�พั
1 มีน�คุม 2563 – 28 กุมภ�พัันธ์์ 2567 

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุชาดา ทวีีสิทธิ์ิ�
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิจััย 

รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิจััยและก�รคุลังและพััสดุุ 
16 มีน�คุม 2563 – 15 มีน�คุม 2567 
พัฤษภ�คุม 2564 – มีน�คุม 2567 

รองศาสตราจารย์์ ดร.สุดารัตน์์ มุสิกะวีงศ์
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิเทศสัมพัันธ์์ 
คุว�มร่วมมือำ และสร��งเคุรือำข่่�ย 

1 มีน�คุม 2563 – 28 กุมภ�พัันธ์์ 2567 

ผู้้้ช่วีย์ศาสตราจารย์์ ดร.มาลี สัน์ภู้วีรรณ์์ 
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิช�ก�ร 

1 มีน�คุม 2563  – 30 พัฤศจัิก�ยน 2564

รองศาสตราจารย์์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิ์ิรงค์์
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยพััฒน�คุุณภ�พัหลักส้ตร
1 ธ์ันว�คุม 2564 – 20 กุมภ�พัันธ์์ 2567

รองศาสตราจารย์์ ดร.มน์สิการ กาญจน์ะจิตรา 
รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิช�ก�ร

1 พัฤศจัิก�ยน 2564 – 20 กุมภ�พัันธ์์ 2567

สุภูรต์ จรัสสิทธิ์ิ
ผู้้�ช่วยผู้้�อำำ�นวยก�ร 

1 มีน�คุม 2563 – 28 กุมภ�พัันธ์์ 2567

พลอย์ชมพ้ สุค์ัสถิิตย์์
เลข่�นุก�รสถ�บันฯ 

1 มิถุน�ยน 2563 – 31 พัฤษภ�คุม 2567

หลัักิสูติร

โค่รงสร้างแลัะกิารบัริหารงาน

มหาวิิทัยาลััยมหิดลั

สถาบัันวิิจัยประชากิรแลัะสังค่ม

ค่ณิะกิรรมกิารจริยธรรมกิารวิิจัย

งานวิิจัย ศูนย์ข้้อมูลั สำานกัิงานผูู้อ้ำานวิยกิาร
ปรััชญาดุุษฏีีบััณฑิิต
	 1)	สาขาวิิชาประชากรศาสตร์ 
	 	 ประยุุกต์และการวิิจััยุ
	 	 ทางสังคม	(หลักสูตร 
  นานาชาติิ)
	 2)	สาขาวิิชาวิิจััยุประชากร	
	 	 และสังคม	(หลักสูตรไทยุ)
ศิิลปศิาสตรัมหาบัันฑิิต
	 1)	สาขาวิิชาประชากรและ 
	 	 สุขภาพาทงเพศและ 

	 	 อนามัยุเจัริญพันธุ์ุ์		

	 	 (หลักสูตรนานาชาติ)
	 2)	สาขาวิิจััยุประชากร 
	 	 และสังคม	(หลักสูตรไทยุ)

กลุ�มงานวิิจััย
	 1)	สังคมกับการเปล่�ยุนแปลง
ประชากรและครอบครัวิ
	 2)	ภาวิะสูงวิัยุของประชากร
	 3)	เพศวิิถี่	เพศภาวิะ	อนามัยุ 
	 	 เจัริญพันธุ์ุ์	และเอชไอวิ่/ 
	 	 เอดส์
	 4)	ประชากร	สิ�งแวิดล้อม 
	 	 และสุขภาพ
	 5)	การยุ้ายุถิี�น	ควิามเป็นเมอืง	 

	 	 และแรงงาน

	 6)	การติดตามและประเมินผล 
	 	 และระเบ่ยุบวิิธุ์่วิิจััยุ

w	ศูนยุ์ศึกษาการยุ้ายุถีิ�นมหิดล
w	ศูนยุ์ศึกษาการพัฒนาเชิง 
	 นวิัตกรรมแห่งเอเช่ยุ
w	ศูนยุ์ศตวิรรษิกชน
w	ศนูย์ุปฏิบัิตกิารวิจัิัยุกาญจันบุร่
w	ศนูย์ุวิจัิัยุควิามสขุคนทำางาน 
	 แห่งประเทศไทยุ
w	ศูนยุ์อ้างอิงข้อมูลทาง 
 ประชากร
w	ศนูย์ุพัฒนาองค์ควิามรู้ด้าน 

	 กจิักรรมทางกายุประเทศไทยุ		
	 (TPAK)

w	งานบริหารทั�วิไป
w	งานคลังและพัสดุ
w	งานวิเิคราะห์นโยุบายุและแผน
w	งานบริหารควิามเส่�ยุง
w	งานประกันคุณภาพ
w	งานการศึกษา
w	งานบริการวิิชาการ
w	งานสื�อสารองค์กร
w	งานคอมพิวิเตอร์และ 
	 เทคโนโลยุ่สารสนเทศ

หลัักิสูติร งานวิิจัย ศูนย์ข้้อมูลั สำานกัิงานผูู้อ้ำานวิยกิาร
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ประธานหลัักสููตร  ประธานหลัักสููตร  

รองศาสูตราจารย์์ ดร.สูุรีย์์พร พันพ่�ง รองศาสูตราจารย์์ ดร.สูุรีย์์พร พันพ่�ง 

หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาประชากรศาสูตร์ประยุุกต์แลัะการวิิจััยุทางสูังคม 
(หลัักสููตรนานาชาติ) 
ช่�อหลัักสููตรเดุิม ปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาประชากรศาสูตร์ (หลัักสููตรนานาชาติ) 
(จันถึึง สูิงหาคม 2564)

รองศาสูตราจารย์์ ดร.ธีรนงค์์ สูกุลัศรีรองศาสูตราจารย์์ ดร.ธีรนงค์์ สูกุลัศรี

หลัักสููตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิจััยุประชากรแลัะสูังคม (หลัักสููตรไทยุ)

ผูู้�ช่่วย์ศาสูตราจารย์์ ดร.ดุสูิตา พ่�งสูำราญผูู้�ช่่วย์ศาสูตราจารย์์ ดร.ดุสูิตา พ่�งสูำราญ

หลัักสููตรศิลัปศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาประชากรแลัะสูุขภาพทางเพศแลัะ 
อนามัยุเจัริญพันธุ์ุ์ (หลัักสููตรนานาชาติ)

รองศาสูตราจารย์์ ดร.กาญจนา ตั�งช่ลัทิิพย์์รองศาสูตราจารย์์ ดร.กาญจนา ตั�งช่ลัทิิพย์์

หลัักสููตรศิลัปศาสูตรมหาบััณฑิิต สูาขาวิิชาวิิจััยุประชากรแลัะสูังคม (หลัักสููตรไทยุ)

หัวหน�างานหัวหน�างาน

 งานบริิหาริทั่่�วไป

   จำเริญศรี เขีีย์วแก่    จำเริญศรี เขีีย์วแก่ 
   1 ตุลัาคม 2561 – 30 กันยุายุน 2565 

 งานนโยบายและปริะกั่นคุุณภาพ

    ภาสูกร บุุญค์ุ�ม     ภาสูกร บุุญค์ุ�ม 
   23 เมษายุน 2561 – 22 เมษายุน 2565 

 งานสื่่�อสื่าริองคุ์กัริ

   พอตา บุุนย์ตีรณะ   พอตา บุุนย์ตีรณะ
   1 กันยุายุน 2559 – 31 สูิงหาคม 2567 

 งานคุล่งและพ่สื่ดุุ

    จารุวรรณ จารุภูมิ     จารุวรรณ จารุภูมิ 
   13 มีนาคม 2560 – 12 มีนาคม 2568  

 งานกัาริศึึกัษา

 วราวรรณ ฐาปนธรรมช่ัย์ วราวรรณ ฐาปนธรรมช่ัย์
 1 ตุลัาคม 2562 – 30 กันยุายุน 2566
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บุุคลากร
สายวิิชาการ 35 คน

รองศาสตราจารย์์ 16 คน

ผู้้�เชี่่�ย์วชี่าญชี่าวต่างประเทศ 3 คน

ผู้้�ชี่่วย์ศาสตราจารย์์ 9 คน

อาจารย์์ 6 คน

ศาสตราจารย์์ 1 คน

0
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35

ปริญญาโทปริญญาเอก

34

1

สายสนับสนุน 102 คน 

นักปฏิิบััติการวิจัย์ 12 คน

นักวิจัย์โครงการ 48 คน

สาย์สนับัสนุนทั�วไป 42 คน
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตำ�ากว่าปริญญาตรี
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57

38

6

3%
8%

17%

26%

46%

97%

3%

47%

12%

41%

56%

37%

6%

1%

งบุประมาณ
งบประมาณแผ่่นดิิน

งบประมาณเงินรายไดิ้

Chart Title

งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน 

งบัลงทุน 3,000,000 บัาท
งบัดำำาเนินการ 474,000 บัาท

93%

1%

6%

งบับัุคลากร 47,280,600 บัาท

งบัเงินอุดำหนุน 4,372,000 บัาท

งบัราย์จ่าย์อ่�น 100,000 บัาท

งบัดำำาเนินการ 13,025,500 บัาท

งบัลงทุน 450,000 บัาท

งบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายอื่น 

งบับัุคลากร 2,358,000 บัาท

64%

12%

2%

21%

 1%
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Highlights of the year
27 โค์รงการวิิจำัย (ได้รับัทุนในปีี 2564 จำำานวิน 17 โค์รงการ) 

5 บุัค์ลากรได้รับัรางวิัล ในด้านผลงานริเริ�มสร้างสรรค์์  
 ประเภทการสร้างสรรค์์งานในหน้าท่� 
  นางสาวดวงวิไล ไทยแท้ นางสาวพอตา บุุนยตีรณะ  
 ประเภทการสร้างสรรค์์เพื่่�อส�วนร�วม 
  นายปิิยะวัฒน์ สวัสดิ์จูู นายภาสกร บุุญคุุ้้ม นายสมเกียรติ เขีียวแก่

Publication
37 บัทค์วิาม ติีพิมพ์์ในวิารสารระดับันานาชาติิ  
 5 บุทคุ้วาม ตีพิมพ์ในวารสารระดับุชาติ  
 7 บุทคุ้วาม ตีพิมพ ์ขีองนักศึึกษา
วารสารระดัับระดัับนานาชาติิ Q1 (17), Q2 (6), Q3 (2), Q4 (4), n/a (8)  
วารสารระดัับชาติิ TCI1 = 2 R2R-TCI1 = 1 TCI2 = 1 TCI3 = 1

Citation
อ้างอิงจำากฐาน Scopus ระหวิ�างปีี 2560 - 2564 = 5.78

6 Oral presentation  
  International (5), National (1) 

3 Poster presentation (International)

สื่ริ้างคุวามเป็นเลิศึดุ้านกัาริวิจั่ย
ทั่างปริะชากัริและสื่่งคุม
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สัังคมกับักัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง
ประชากัรแลี่ะครอบครัว 

Social and Population  
and Family Changes

ภาวะสูังวยัของประชากัร
 Population Ageing

เพศวถิี ่เพศภาวะ อนามยั
เจรญิพันธุ์์� แลี่ะเอชไอว/่

เอดสั�

 Sexuality, Gender,  
Reproductive Health and 

HIV/AIDS

ประชากัร สิั�งแวดลี่อ้ม
แลี่ะส์ัขภาพ

Population, Environment
and Health

กัารยา้ยถีิ�น ความเปน็เมอืง แลี่ะ
แรงงาน 

Migration, Urbanization and 
Labour

กัารติดิติามแลี่ะประเมนิผลี่  แลี่ะ
ระเบ่ยบวิธุ์ว่จิยั

Monitoring & Evaluation and 
Research Methodology

6 กลัุ่มงานวิจัย์6 กลัุ่มงานวิจัย์

1

2

3

4

5

6

6 กลัุ่มงานวิจัย์6 กลัุ่มงานวิจัย์ โค์รงการวิจัย์โค์รงการวิจัย์
โคุริงกัาริวิจั่ย จัำานวน 27 โคุริงกัาริ ในปีงบปริะมาณ 2564

ลำำ�ดัับที่่� ชื่่�อง�นวิิจััย

1 Assessing how identification of oral antibiotics impacts appropriate community based antibiotic 
use in low ? and middle-income countries (ABACUS II study)

2 Examining the role of retailers in obesogenic food environments and identifying policy  
opportunities to address the double burden of malnutrition in South East Asia (SEA)

3 คุวิามอยู่ดั่ม่สุข่ข่องลูก และคุวิามอยู่ดั่ม่สุข่ข่องผูู้ดัูแลสูงวิัย กับัการย้ายถิ�นำข่องพ่อแม่ในำบัริบัที่ข่องสามจัังหวิัดั
ภาคุใต์้

4 การพัฒนำาระบับัและป็รับัป็รุงคุุณภาพวิารสารไที่ยในำฐานำข่้อมูล Scopus

5 Social protection response to covid-19 in Southeast Asia

6 การศึกษาดััชั้นำ่ชั้ี�วิัดักลางต์ามเป็้าหมายเชั้ิงยุที่ธศาสต์ร์ระยะ 10 ป็ี (พ.ศ. 2565-2574) ข่องสำานำักงานำกองทีุ่นำ
สนำับัสนำุนำการสร้างเสริมสุข่ภาพ (สสส.)

7 การเรียนำรู้นำโยบัายการสูงวิัยในำที่่�เดัิมจัากแนำวิป็ฏิิบััต์ิที่่�เหมาะสม: การถอดับัที่เรียนำจัากป็ระสบัการณ์ข่อง ป็ระเที่ศ
ญ่�ป็ุ�นำและสิงคุโป็ร์สู่การข่ับัเคุล่�อนำนำโยบัายดั้านำการจััดัการที่่�อยู่อาศัยสำาหรับัผูู้สูงอายุในำป็ระเที่ศไที่ย

8 “ศึกษานำโยบัายและมาต์รการเพ่�อลดัภาวิะเริ�มอ้วินำและโรคุอ้วินำในำสถานำที่่�ที่ำางานำในำภาคุรัฐและเอกชั้นำ”  
ในำโคุรงการ “การพัฒนำาข่้อเสนำอแนำะดั้านำมาต์รการและนำโยบัาย เพ่�อสร้างเสริมสุข่ภาพป็ระชั้าชั้นำวิัยที่ำางานำ  
ในำสถานำป็ระกอบัการ”

9 สถานำการณ์และสภาพการที่ำางานำข่องแรงงานำสูงอายุนำอกระบับัในำป็ระเที่ศไที่ย

10 “ที่บัที่วินำวิรรณกรรมในำเรื�องป็ระสิที่ธิผูลข่องมาต์รการ/นำโยบัายในำสถานำที่่�ที่ำางานำเพ่�อลดัภาวิะเริ�มอ้วินำและโรคุ
อ้วินำ” ในำโคุรงการ“การพัฒนำาข่้อเสนำอแนำะดั้านำมาต์รการและนำโยบัาย เพ่�อสร้างเสริมสุข่ภาพป็ระชั้าชั้นำ 
วิัยที่ำางานำในำสถานำป็ระกอบัการ”

11 จััดักระบัวินำสร้างองคุ์คุวิามรู้และถอดับัที่เรียนำพร้อมที่ั�งจััดัที่ำาเอกสารเพ่�อเผูยแพร่งานำระบับัหลักป็ระกันำสุข่ภาพฯ 
ฉบัับัภาษาอังกฤษ / ภาษาไที่ย

12 ศึกษาสถานำการณ์การบัริโภคุผูักและผูลไม้ข่องคุนำไที่ย

13 การป็ระเมินำสถานำการณ์เดั็กข่้ามชั้าต์ิในำป็ระเที่ศไที่ยและผูลกระที่บัจัากโคุวิิดั-19

14 ป็ระเมินำมาต์รการสนำับัสนำุนำการจััดัซื้ื�อยาข่องภาคุรัฐจัากผูู้ผูลิต์ในำป็ระเที่ศผู่านำบััญชั้ีนำวิัต์กรรมไที่ย

15 พัฒนำาศูนำย์พัฒนำาองคุ์คุวิามรู้ดั้านำกิจักรรมที่างกายป็ระเที่ศไที่ย (ที่่แพคุ) พ.ศ.2564

16 พัฒนำาระบับัเฝึ้าระวิังต์ิดัต์ามพฤต์ิกรรมดั้านำกิจักรรมที่างกายข่องป็ระชั้ากรไที่ย รอบัการสำารวิจัป็ี 2564
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5.36

6.39
6.97

6.24
6.81

5.78

2555 - 2559 2556 - 2560 2557 - 2561 2558 - 2562 2559 - 2563 2560 -2564

ลำำ�ดัับที่่� ชื่่�อง�นวิิจััย

17 วิิจััยดั้านำอาหารและโภชั้นำาการ เพ่�อสนำับัสนำุนำการข่ับัเคุล่�อนำงานำดั้านำอาหารและโภชั้นำาการในำป็ระเที่ศไที่ย 
- การวิิเคราะห์์ระบบอาห์ารของประเทศไทย 
- การคาดประมาณผลกระทบทางสุุขภาพจากมาตรการข้�นภาษีีเคร่�องด่�มที�มีนำ�าตาลในประเทศไทย 
- การประเมินประสุิทธิิผลของระบบ Nutrient profile 
- การพัฒนากลไกติดตามสุถานการณ์และเฝ้้าระวิังสุ่�อโฆษีณาอาห์าร 
- การพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลของ สุสุสุ. 
- การพัฒนาแผนการประเมินผลกระทบระดับแผนงาน

18 จััดัที่ำารายงานำสถานำการณ์ผูู้สูงอายุไที่ย พ.ศ. 2563 โดัยสถาบัันำวิิจััยป็ระชั้ากรและสังคุม มหาวิิที่ยาลัยมหิดัล

19 การพัฒนำาชัุ้ดัข่้อมูลและเคุรื�องม่อเพ่�อสนำับัสนำุนำการส่งเสริมกิจักรรมที่างกายในำเดั็กและเยาวิชั้นำไที่ย

20 Research on strengthening systems to deliver effective multi-tiered mental health services for 
children and adolescents

21 การเข่้าถึงบัริการที่างสังคุมข่องป็ระชั้ากรในำคุรัวิเรือนำก่อนำวิัยสูงอายุและผูู้สูงอายุที่่�ม่รูป็แบับัการอยู่อาศัยต์่างกันำ 
เพ่�อนำำาไป็สู่แนำวิที่างการสนำับัสนำุนำการบัริการที่่�เหมาะสม

22 คุวิามคุาดัหวิัง การวิางแผูนำ และ การเต์รียมต์ัวิข่องป็ระชั้ากรวิัยที่ำางานำต์่างรุ่นำอายุและรูป็แบับัการอยู่อาศัยต์่อ
ชั้ีวิิต์ในำวิัยสูงอายุ

23 ป็ระสานำงานำและสนำับัสนำุนำการข่ับัเคุล่�อนำ การจััดัการศึกษาเชั้ิงพ่�นำที่่�เพ่�อคุวิามเสมอภาคุที่างการศึกษาระดัับัจัังหวิัดั

24 NTA/NTTA data mapping, stock-taking of the initiatives and utilization for policy development in 
Asia and the Pacific

25 วิิเคุราะห์คุวิามคุุ้มคุ่าข่องการใชั้้ซื้อฟต์์แวิร์ป็ระยุกต์์ต์่อพันำธกิจั ข่องสถาบัันำวิิจััยป็ระชั้ากรและสังคุม  
มหาวิิที่ยาลัยมหิดัล

26 วิิเคุราะห์เรื�อง การศึกษารูป็แบับัการจััดัฝึึกอบัรมระยะสั�นำ สำาหรับัการวิิจััยเชั้ิงคุุณภาพ หลักสูต์รภาษาไที่ย  
แบับัออนำไลนำ์ สถาบัันำวิิจััยป็ระชั้ากรและสังคุม มหาวิิที่ยาลัยมหิดัล

27 ถอดับัที่เรียนำ โคุรงการสนำับัสนำุนำการม่ส่วินำร่วิมในำการจััดัการระบับัสุข่ภาพชัุ้มชั้นำบัางกอกนำ้อยร่วิมกับัคุณะ
แพที่ยศาสต์ร์ศิริราชั้พยาบัาล มหาวิิที่ยาลัยมหิดัล

ผู้ลังานตีพิมพ์ผู้ลังานตีพิมพ์

ผูลงานำต์พ่มิพ์ในำฐานำ Scopus + Web of science ต์ามปี็ พ.ศ. 2563 จัำานำวินำ 42 บัที่คุวิาม
จัำานำวินำ Citation / Paper ท่ี่�อยูใ่นำฐานำข้่อมลู Scopus

วิารรสารระดัับัชั้าต์ิ 5 บัที่คุวิาม

วิารสารระดัับันำานำาชั้าต์ิ 37 บัที่คุวิาม 

     ที่่�มา: ส่บัคุ้นำจัากฐานำข่้อมูล Scopus

12%

88%

Q1
46%

Q2
16%

Q3
5%

Q4
11%

N/A
22%

วารสารระดบันานาชาติ 37 บทความ จาํแนกตามระดบั Quartileวิารสารระดับัันำานำาชั้าต์ ิ37 บัที่คุวิาม จัำาแนำกต์ามระดับัั Quartile
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วารสารระดับันานาชาติ 37 บัทคุวาม

 Q1

 1. Do, N. T. T., Vu, H. T. L., Nguyen, C. T. K., Punpuing, S., Khan, W. A., Gyapong, M., Wertheim, H. 
F. L. (2021). Community-based antibiotic access and use in six low-income and middle-income countries: 
A mixed-method approach. The Lancet Global Health, 9(5), e610-e619. doi:10.1016/S2214-109X(21)00024-3 
 2. Intayos, H., Netpradit, N., & Samutachak, B. (2021). a causal effect of customer relationship 
management. attitude, subjective norm, perceived behavioral control of customer affecting purchase inten-
tion to using snti-aging business in thailand. abac Journal, 41(1), 121-145. Retrieved from www.scopus.com
 3. Katewongsa, P., Potharin, D., Rasri, N., Palakai, R., & Widyastari, D. A. (2021). The effect of 
containment measures during the covid-19 pandemic to sedentary behavior of thai adults: Evidence from 
thailand’s surveillance on physical activity 2019–2020. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 18(9) doi:10.3390/ijerph18094467 
 4. Katewongsa, P., Yousomboon, C., Haemathulin, N., Rasri, N., & Widyastari, D. A. (2021). 
Prevalence of sufficient MVPA among Thai adults: Pooled panel data analysis from Thailand’s surveillance 
on physical activity 2012–2019. BMC Public Health, 21(1) doi:10.1186/s12889-021-10736-6 
 5. Kiewnin, K., Boontantrapiwat, T., Sosom, J., Hongtumrong, M., Khunakorncharatphong, A.,  
Kanchanachitra, C., & Pachanee, C. (2021). International trade and health in Thailand: A scoping review. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21) doi:10.3390/ijerph182111692 
 6. Lwin, S. M., Phuengsamran, D., & Volker, M. (2021). Factors associated with maternal  
attitudes towards condom education for children aged 12–14 years in Mmyanmar. AIDS Care - Psycholog-
ical and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV, doi:10.1080/09540121.2021.1984381 
 7. Macqueen, K., Nopkesorn, T., Sweat, M., Sawangdee, Y., Mastro, T., Weniger, B. Alcohol  
consumption, brothel attendance, and condom use: Normative expectations among Thai military conscripts. 
Medical Anthropology Quarterly, 35(2) DOI: 10.1525/maq.1996.10.3.02a00070
 8. Nisbett, N., Friel, S., Aryeetey, R., Gomes, F. D. S., Harris, J., Backholer, K., Phulkerd, S. (2021). 
Equity and expertise in the Un food systems summit. BMJ Global Health, 6(7) doi:10.1136/bmjgh-2021-006569 
 9. Nurjaeni, N., Sawangdee, Y., Pattaravanich, U., Holumyong, C., & Chamratrithirong, A. 
(2021). The role of structural and process quality of family planning care in modern contraceptive use in 
Indonesia: A multilevel analysis. BMC Public Health, 21(1) doi:10.1186/s12889-021-11858-7
 10. Okely, T., Reilly, J. J., Tremblay, M. S., Kariippanon, K. E., Draper, C. E., El Hamdouchi, A., Widy-
astari, D. A. (2021). Cross-sectional examination of 24-hour movement behaviors among 3- and 4-year-old 
children in urban and rural settings in low-income, middle-income and high-income countries- and SUNRISE 
study protocol. BMJ Open, 11(10) doi:10.1136/bmjopen-2021-049267 
 11. Phulkerd, S., Nakraksa, P., Mo-Suwan, L., & Lawrence, M. (2021). Progress towards achieving 
the recommendations of the commission on ending childhood obesity: A comprehensive review and analysis 
of current policies, actions and implementation gaps in Thailand. Nutrients, 13(6) doi:10.3390/nu13061927 
 12. Phulkerd, S., Thapsuwan, S., Chamratrithirong, A., & Gray, R. S. (2021). Influence of 
healthy lifestyle behaviors on life satisfaction in the aging population of thailand: A national 
population-based survey. BMC Public Health, 21(1). doi:10.1186/s12889-020-10032-9

 13. Rittirong, J., Bryant, J., Aekplakorn, W., Prohmmo, A., & Sunpuwan, M. (2021). Obesity and 
occupation in Thailand: Using a bayesian hierarchical model to obtain prevalence estimates from the  
national health examination survey. BMC Public Health, 21(1) doi:10.1186/s12889-021-10944-0 
 14. Rose-Clarke, K., Nambutr, W., Kongkamud, A., Lertgrai, W., Prost, A., Benyakorn, S., Jampaklay, 
A. (2021). Psychosocial resilience among left-behind adolescents in rural Thailand: A qualitative exploration. 
Sociology of Health and Illness, doi:10.1111/1467-9566.13402 
 15. Sciortino, R. (2021). COVID-19: Learning from Past Funding Initiatives and their Dismissal in 
Southeast Asia. eTropic: electronic journal of studies in the Tropics, 20(1) doi.org/10.25120/etropic.20.1.2021.3784
 16. Stoklosa, H., Burns, C. J., Karan, A., Lyman, M., Morley, N., Tadee, R., & Goodwin, E. (2021).  
Mitigating trafficking of migrants and children through disaster risk reduction: Insights from the Thailand 
flood. International Journal of Disaster Risk Reduction, 60 doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102268 
 17. Widyastari, D. A., Saonuam, P., Rasri, N., Pongpradit, K., & Katewongsa, P. (2021).  
Prevalence and trends of physical activity in Thai children and young people: Pooled panel data analysis 
from Thailand’s surveillance on physical activity 2012–2020. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 18(19) doi:10.3390/ijerph181910088 

 Q2

 1. Aji, B., Wijayanti, S. P. M., Masfiah, S., Anandari, D., & Chamchan, C. (2021). Physical  
functioning among community-dwelling elderly in rural Indonesia. International Quarterly of Community Health  
Education, doi:10.1177/0272684X211004927
 2. Chamchan, C., Apipornchaisakul, K., & Soparat, O. (2021). Improving parent’s skills and 
practices in talking with their children about sex: A quasi-experimental evaluation of social marketing 
activities in Thailand. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 31(8), 991-1007. doi:10.1080/109
11359.2020.1835776 
 3. Ford, K., Jampaklay, A., & Chamratrithirong, A. (2021). A multilevel longitudinal study of 
individual, household and village factors associated with happiness among adults in the southernmost 
provinces of Thailand. Applied Research in Quality of Life doi:10.1007/s11482-021-09973-z 
 4. Ford, K., Jampaklay, A., & Chamatrithirong, A. (2021). Psychiatric symptoms among  
migrants to malaysia from the southernmost provinces of Thailand. International Journal of Social Psychiatry, 
doi:10.1177/0020764021989736 
 5. Nelmawarni, Kustati, M., Perrodin, D. D., Hanani, S., Warnis, & Triana, H. W. (2021). Protection 
of women from cultural, physical, and sexual violence in west sumatra, Indonesia. International Journal of 
Interdisciplinary Social and Community Studies, 16(1), 125-137. doi:10.18848/2324-7576/CGP/V16I01/125-137 
 6. Samutachak, B., Darawuttimaprakorn, N., & Manajit, S. (2021). Dream life dream job 
:Lifestyles that determine job search criteria of generation Y college students in Thailand. International 
Journal of Business, 26(1), 61-83. Retrieved from www.scopus.com 
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 Q3

 1. Bhrammanachote, W., & Sawangdee, Y. (2021). Sustaining or surviving? an exploratory case 
study on covid-19’s impact towards hotel businesses. Tourism and Hospitality Management, 27(2), 273-292. 
doi:10.20867/thm.27.2.3 
 2. Kim, N. I., Chamchan, C., & Tangchonlatip, K. (2021). Prevalence and social risk factors of 
infertility in Vietnam. Illness Crisis and Loss. doi:10.1177/10541373211022103

 Q4

 1. Luekveerawattana, R., Sawangdee, Y. (2021). Effect of pre-visit motive and on-site atmosphere 
on post-visit behavioural intention of eco-tourism sites’ visitors, Psychology and Education, 58(5). Retrieved 
from www.scopus.com
 2. Singh, K. K., Katewongsa, P., Wijaya, N., & Kwan, S. C. (2021). Green, open spaces and 
transport for healthy and sustainable cities in asian developing countries. Malaysian Journal of Medicine 
and Health Sciences, 17(3), 139-148. Retrieved from www.scopus.com 
 3. Sudarat Musikawong, S., Rzonca, P. (2021) Debt bondage in human trafficking: US agriculture 
and Thailand fisheries primed for labour exploitation. Archives of Criminology, 48(1), 169-193. doi.org/10.7420/
AK2021.11
 4. Yordchima, S., Panthurab, G., Sawangdeec, Y. (2021). Challenge of sea salt farming in  
central region of thailand: Indigenous knowledge and sWOT analysis. Psychology and Education, 58(2), 
10688-10702. doi.org/10.17762/pae.v58i2.4046 

 N/A

 1. Jumita, J., Danim, S., Kristiawan, M., Sabir, Z., Perrodin D.D. (2021) The poor passing standard 
of healthcare workers with the national competence examination for indonesian health professionals.  
Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 5(1), 111-122. doi.org/10.29240/jsmp.v5i1.2781
 2. Luekveerawattana, R., & Sawangdee, Y. (2021). Path analysis of the revisit potential of an 
iconic tourism destination. Paper presented at the E3S Web of Conferences, 258 doi:10.1051/e3s-
conf/202125806042 Retrieved from www.scopus.com
 3. Perrodin D.D. (2021), Assessment by Thai academic English writing teachers of the flow of 
given to new topic information within academic writing. Journal on English as a Foreign Language, 11(2), 
318-334. doi.org/10.23971/jefl.v11i2.2684     
 4. Perrodin D.D. (2021), Thai undergraduate student awareness of regular and irregular  
Grapheme-Phoneme Correspondence. Journal of English Teaching and Learning Issues, 4(1), 1-8. doi.
org/10.21043/jetli.v4i1.9839
 5. Putra, M. T. I., Maulina, M., Muthmainnah, Asrifan, A., Apriani, E., Resueno, C. P., Ecija, N.,  
Peroddin, D. D. (2021). Teaching communicative grammar: A literature review. Cape comorin, 3(2), 63-68

 6. Samsu, S., Kustati, M., Perrodin, D.D., Ritonga, M., Kosim, M., Rusmini, R., Suwendi,  
S., 2025 communitye empowerment in leading pesantren: A research of Nyai’s leadership. International  
Journal of Evaluation and Research in Education, 10(4). doi.org/10.11591/ijere.v10i4.21833
 7. Thaweesit, S. (2021) Emotional clashes and female public nudity in Thailand. Diogenes https://
doi.org/10.1177/0392192120970410
 8. Volker, M., & Kanchanachitra, M. (2021). Long-term effects of health shocks and insurance 
on rural households’ consumption and wealth in Vietnam: Evidence from panel data. Journal of Public 
Health and Development, 19(3), 1-16. Retrieved from www.scopus.com 

วารสารระดับัชาติ 5 บัทคุวาม 

 TCI1

 1. ปราโมทย์์ ประสาทกุุล, ณปภััช สัจนวกุุล. (2564) ความจำำาเป็น็ของการสููงวัยในที่่�อยู�อาศััยเดิิมใน
ป็ระเที่ศัไที่ย. วารสารธรรมศาสตร์, 40(2), 1-23.
 2. ภููวมินที่ร์ วาดิเข่ยน, จำำาเน่ยร ชุุณหโสูภูาค, โย์ธิิน แสวงดีี. (2564) บที่บาที่ของสูำานักสูันติิอโศักในการ
เคลื่่�อนไหวที่างสูังคม. วารสารสังคมศาสตร์และมานุุษยวิทยาเชิิงพุุทธ, 6(4), 434-450.

 TCI2

 1. นำ�าฝน อัศัวกิจำกุลื่โรจำน์, เจำนวิที่ย์ วงษ์์ศัานูน, ศัิรพงศั์ สูุขที่ว่, สูุธี่ระ บุญญาพิที่ักษ์์, โย์ธิิน แสวงดีี. (2564) 
การศัึกษ์าแนวที่างการจำัดิการขยะที่่�เหมาะสูม สูำาหรับพ่�นที่่�อุที่ยานแห�งชุาติิที่างที่ะเลื่ ดิ้วยการใชุ�วิจำัยแบบม่สู�วนร�วม. วารสาร
การจััดการสิ�งแวดล้อม, 17(1), 40-55.

 TCI3

 1. ภูคนันที่์ อังกาบ, สุรีย์์พร พันพ่�ง. (2564) กระบวนการสูะสูมทีุ่น เศัรษ์ฐกิจำของครัวเร่อนที่่�ม่การย้ายถิ่ิ�นไป็
ที่ำางานติ�างป็ระเที่ศัจำากรุ�นสูู�รุ�น. Journal of HRintelligence, 15(2), 28-43.

 R2R

 TCI2

 1. ดีวงวิไล ไทย์แท้. (2564). การศัึกษ์าความรู้ความเข้าใจำแลื่ะความพึงพอใจำในการเข้าร�วมอบรมจำริยธีรรม
การวิจำัยในมนุษ์ย์ของนักวิจำัยที่างดิ้านสูังคมศัาสูติร์ สูถิ่าบันวิจำัยป็ระชุากรแลื่ะสูังคม มหาวิที่ยาลื่ัยมหิดิลื่. วารสาร Mahidol 
R2R e-Journal, 8(1), 104-116.
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Win, S. S., Lasimbang, H. B., AUng, S. N. L., & Yeap, T. B. (2021). How B-lynch suture and bilateral internal 
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เคุริือข่่ายคุวามริ่วมม่อกัาริลงนามในบ่นทั่ึกัคุวามริ่วมม่อ
ทั่างวิชากัาริ

หน่วยงานต่่างปริะเทั่ศึ 

บัันที่ึกความเข้�าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

ลำาดัับั หนำ่วิยงานำที่่�ให้คุวิามร่วิมม่อ วิัต์ถุป็ระสงคุ์/กิจักรรม กำาหนำดัเวิลา

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

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2559-2564

2. Department of Multicultural Education, 
Hanyang University

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2560-2565

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

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2560-2565

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

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2562-2566

5. National Chiao Tung University, 
Taiwan

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2562-2567 

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

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2562-2567

7. Research Center for Promoting Inter-
cultural Studies, Kobe University, 
Japan

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2564-2569

ความร่วมมือำการวิจัย

ลำาดัับั หนำ่วิยงานำที่่�ให้คุวิามร่วิมม่อ วิัต์ถุป็ระสงคุ์/กิจักรรม กำาหนำดัเวิลา

1. Research Center for Promoting Inter-
cultural Studies, Kobe University, 
Japan 

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา

พ.ศ. 2563-2566

2. Centre for Addiction and Mental 
Health, Canada

คุวิามร่วิมม่อที่างดั้านำการวิิจััย
และการศึกษา 

พ.ศ. 2564-2567

หน่วยงานภายในปริะเทั่ศึ

บัันที่ึกข้�อำตกลงความร่วมมือำการสำารวจคุณภาพัช่วิตความสุข้และความผู้้กพัันในอำงค์กร

ข้อำงผู้้�ปฏิบัิัตงิานกอำงบังัคบััการสนับัสนนุที่างอำากาศ กอำงบัญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน 

1 กรกฎาคม 2564

 บันทึกข้อตกลงควัามร่วัมม่อการสำารวัจั
คณุภาพชวีัติควัามสุขและควัามผู้ก้พันในองค์กรของผู้้้
ปีฏิบิตังิาน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศึ กอง
บัญชาการตำารวัจัตระเวันชายแดน
 ศึาสตราจัารย์นายแพทย์บรรจัง มไหสวัริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวัิทยาลัยมหิดล  

พลตำารวัจัตรีณพล บุญปีระสิทธิ�  
ผู้้บั้งคบัการกองบงัคับการสนับสนุน
ทางอากาศึกองบัญชาการตำารวัจั
ตระเวันชายแดน รองศึาสตราจัารย์ 
ดร.อารี จัำาปีากลาย ผู้้้อำานวัยการ
สถาบนัวัจิัยัปีระชากรและสังคม และรอง
ศึาสตราจัารย ์ ดร.ศิึรินันท์ กิตติสุข
สถิต ผู้้อ้ำานวัยการศ้ึนย์วัจิัยัควัามสุข
คนทำางานแหง่ปีระเทศึไทย สถาบันวัจิัยั
ปีระชากรและสังคม มหาวิัทยาลัยมหิดล 
ร่วัมลงนามในบันทึกข้อตกลงควัาม

ร่วัมม่อการสำารวัจัคุณภาพชีวัิตควัามสุขและควัาม
ผู้้กพันในองค์กรของผู้้้ปีฏิิบัติงานกองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศึ กองบัญชาการตำารวัจัตระเวัน
ชายแดนด้วัยเคร่�องม่อสำารวัจัควัามสุขด้วัยตนเอง 
(HAPPINOMETER) ผู้า่นระบบออนไลน์ ณ หอ้งปีระชมุ
สระบวัั อาคารปีระชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบนัวัจิัยั
ปีระชากรและสังคม มหาวิัทยาลยัมหิดล
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สรรสร้างการศึึกษา
เพ่ื่�อการเปลี่่�ยนแปลี่ง

งานการศึึกษาทางประชากรศึาสตร์แลี่ะสังคมศึาสตร์ 
ปีการศึึกษา 2563 (สิงหาคม 2563 – กรกฎาคม 2564)

 

หลำักสููตรศิิลำปศิ�สูตรมห�บัณฑิิต สู�ข�วิิชื่�วิิจััยประชื่�กรแลำะสูังคม (หลำักสููตรไที่ย)
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่ั�งหมดั       15 (ถึงป็ีการศึกษา 2563)
  จัำานำวินำที่่�รับันำักศึกษาใหม่   5 (รับัป็ี 2564)
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่่�จับัการศึกษา   7 (ข่้อมูลถึงธันำวิาคุม 2564)

หลำักสููตรศิิลำปศิ�สูตรมห�บัณฑิิต สู�ข�วิิชื่�ประชื่�กรแลำะสูุขภ�พที่�งเพศิแลำะอน�มัยเจัริญพันธุ์ุ� 
(หลำักสููตรน�น�ชื่�ติ)
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่ั�งหมดั       1
  จัำานำวินำที่่�รับันำักศึกษาใหม่  7
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่่�จับัการศึกษา  7

หลำักสููตรปรัชื่ญ�ดัุษฎี่บัณฑิิต สู�ข�วิิชื่�วิิจััยประชื่�กรแลำะสูังคม (หลำักสููตรไที่ย)
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่ั�งหมดั       20
  จัำานำวินำที่่�รับันำักศึกษาใหม่   7
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่่�จับัการศึกษา   1

หลำักสููตรปรัชื่ญ�ดัุษฎี่บัณฑิิต สู�ข�วิิชื่�ประชื่�กรศิ�สูตร� (หลำักสููตรน�น�ชื่�ติ)
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่ั�งหมดั  18
  จัำานำวินำที่่�รับันำักศึกษาใหม่   6
  จัำานำวินำนำักศึกษาที่่�จับัการศึกษา   2

แหลี่่งทุนของนักศึึกษา ปีการศึึกษา 2563 
รวมจากแหลี่่งทุนของนักศึึกษาทุกคนท่�กำาลี่ังศึึกษาอย่่
นักศึึกษาหลี่ักส่ตรปรัชญาดุุษฎ่บััณฑิิต สาขาวิชา
ประชากรศึาสตร์ (หลี่ักส่ตรนานาชาติ) ไดุ้รับัทุนดุังน่�
ทีุ่นภ�ยในประเที่ศิจั�ก 6 องค�กร จัำ�นวิน 13 ทีุ่น
 1) ทีุ่นำโคุรงการป็ริญญาเอกกาญจันำาภิเษก (คุป็ก.) จัำานำวินำ 2 ทีุ่นำ 
 2) ทีุ่นำโคุรงการพัฒนำากำาลังคุนำดั้านำมนำุษยศาสต์ร์และสังคุมศาสต์ร์ (ทีุ่นำเรียนำดั่  
  มนำษุยศาสต์ร์และ สังคุมศาสต์ร์แห่งป็ระเที่ศไที่ย) สำานัำกงานำคุณะกรรมการการอดุัมศกึษา 
  จัำานำวินำ 1 ทีุ่นำ 
 3) ทีุ่นำพัฒนำาอาจัารย์มหาวิิที่ยาลัยสงข่ลานำคุรินำที่ร์ จัำานำวินำ 1 ทีุ่นำ 
 4) ทีุ่นำ Mahidol Postgraduate จัำานำวินำ 1 ทีุ่นำ 
 5) ทีุ่นำสถาบัันำวิิจััยป็ระชั้ากรและสังคุม จัำานำวินำ 7 ทีุ่นำ 
 6) ทีุ่นำสนำับัสนำุนำการที่ำาวิิที่ยานำิพนำธ์บัางส่วินำ สำาหรับันำักศึกษาระดัับับััณฑิิต์ศึกษา จัาก  
  สมาคุมศิษย์เก่าบัณัฑิติ์วิิที่ยาลยั ร่วิมกบัั บัณัฑิติ์วิิที่ยาลัย มหาวิิที่ยาลยัมหดิัล จัำานำวินำ 1 ทุี่นำ 

ทีุ่นต่�งประเที่ศิจั�ก 2 องค�กร จัำ�นวิน 4 ทีุ่น
 1) Badan kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) จัำานำวินำ 2 ที่นุำ 
 2) United Nations Population Fund (UNFPA), Afghanistan จัำานำวินำ 2 ทีุ่นำ

นักศึึกษาหลี่ักส่ตรศิึลี่ปศึาสตรมหาบััณฑิิต  สาขาวิชา
ประชากรแลี่ะสุขภาพื่ทางเพื่ศึแลี่ะอนามัยเจริญพัื่นธุ์ุ์ 
(หลี่ักส่ตรนานาชาติ) 
ไดั้รับทีุ่นก�รศิึกษ�ภ�ยในประเที่ศิจั�ก 1 องค�กร จัำ�นวิน 7 ทีุ่น 
ทีุ่นสูถ�บันวิิจััยประชื่�กรแลำะสูังคม จัำ�นวิน 7 ทีุ่น

นักศิึกษ�หลำักสููตรปรัชื่ญ�ดัุษฎี่บัณฑิิต สู�ข�วิิชื่�วิิจััยประชื่�กรแลำะสูังคม (หลำักสููตรไที่ย) 
ทีุ่นำภายในำป็ระเที่ศจัาก 2 องคุ์กร จัำานำวินำ 4 ทีุ่นำ 
 1) ทีุ่นำโคุรงการป็ริญญาเอกกาญจันำาภิเษก (คุป็ก.) จัำานำวินำ 1 ทีุ่นำ 
 2) ทีุ่นำพัฒนำาบััณฑิิต์ศึกษา ป็ระจัำาป็ีงบัป็ระมาณ 2565 จัำานำวินำ 1 ทีุ่นำ 
 3) ทีุ่นำเฉลิมพระเก่ยรต์ิ 60 ป็ี คุรองราชั้สมบััต์ิ จัำานำวินำ 2 ทีุ่นำ 

นักศิึกษ�หลำักสููตรศิิลำปศิ�สูตรมห�บัณฑิิต สู�ข�วิิชื่�วิิจััยประชื่�กรแลำะสูังคม (หลำักสููตรไที่ย) 
ทีุ่นำภายในำป็ระเที่ศจัาก 2 องคุ์กร จัำานำวินำ 3 ทีุ่นำ
 1) ทีุ่นำสถาบัันำวิิจััยป็ระชั้ากรและสังคุม 
  1.1) ป็ระเภที่ทีุ่นำการศึกษา จัำานำวินำ 2 ทีุ่นำ 
 2) ทีุ่นำเฉลิมพระเก่ยรต์ิ 60 ป็ี คุรองราชั้สมบััต์ิจัำานำวินำ 1 ทีุ่นำ
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กิจกรรมพัื่ฒนานักศึึกษา
ปีการศึึกษา 2563 (สิงหาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) 

วันัท่� 21 สงิหาค์ม 2563

 รองศัาสตราจัารย์ ดัร.อาร ่ จัำปากลิาย ผ้อ้ำนวิยการสถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะสังคุมี พื่ร้อมีด้ัวิยประธีานหลัิกส้ตร 
คุณาจัารย์ แลิะเจ้ัาหน้าที่่� ร�วิมีงานแสดังคุวิามียินดับ่ณัฑิ์ตหลิกัสต้รศัลิิปศัาสตรมีหาบณัฑิ์ต สาขาวิชิุาประชุากรแลิะสขุภาพื่
ที่างเพื่ศัแลิะอนามียัเจัรญิพื่นัธีุ ์ (หลัิกสต้รนานาชุาต)ิ ประจัำปีการศึักษา 2562 ณ ห้องสระบัวิ (109) ชุั�น 1 สถาบนัวิจัิัย
ประชุากรแลิะสงัคุมี มีหาวิิที่ยาลิยัมีหดิัลิ 

วันัท่� 24 สงิหาค์ม 2563

 สถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะสงัคุมี จัดัังานปฐมีนเิที่ศันกัศักึษาใหมี� ประจัำปีการศักึษา 2563 หลิกัสต้รปรญิญาเอก แลิะ
ปรญิญาโที่ สาขาวิจิัยัประชุากรแลิะสังคุมี โดัยม่ี รองศัาสตราจัารย์ ดัร.อาร ่จัำปากลิาย ผ้อ้ำนวิยการสถาบนัฯ ผ้ชุ้�วิยศัาสตราจัารย์ 
ดัร.มีาลิ ่สนัภว้ิรรณ์ รองผ้้อำนวิยการฝ่่ายวิชิุาการ แลิะคุณาจัารย์ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนกัศักึษาใหมี� ณ ห้องสระบวัิ 
(109) ชุั�น 1 สถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะสงัคุมี มีหาวิิที่ยาลิยัมีหดิัลิ

วัันท่� 18 กนัยุายุน 2563

 รองศัาสตราจัารย์ ดัร.อาร ่จัำปากลิาย ผ้อ้ำนวิยการสถาบันวิจิัยัประชุากรแลิะสังคุมี พื่ร้อมีด้ัวิยผ้้บรหิาร คุณาจัารย์ แลิะ
บคุุลิากร ให้การต้อนรบั ผ้ชุ้�วิยศัาสตราจัารย์ ดัร.กภ.วิรนิที่ร์ กฤตยาเก่ยรณ รองคุณบดัฝ่่่ายการศักึษา คุณะกายภาพื่บำบดัั 
มีหาวิทิี่ยาลิยัมีหดิัลิ ในการเข้าตรวิจัประเมิีนคุุณภาพื่การศึักษาระดับัหลัิกส้ตรตามีเกณฑ์์ AUN-QA มีหาวิทิี่ยาลิยัมีหดิัลิ 
แบบ 2.0 (MU AUN-QA Assessment 2.0) ของหลิกัส้ตรปรชัุญาดัษุฎบั่ณฑ์ติ สาขาวิชิุาวิจัิัยประชุากรแลิะสงัคุมี พื่ร้อมี
ร�วิมีรบัฟัังการนำเสนอผลิการตรวิจัประเมีนิด้ัวิยวิาจัา จัากคุณะกรรมีการตรวิจัประเมีนิฯ ณ ห้องสระบวัิ (109) สถาบันวิจิัยั
ประชุากรแลิะสงัคุมี มีหาวิิที่ยาลิยัมีหดิัลิ

วันัท่� 29 กันยุายุน 2563 

  สถาบันวิจิัยัประชุากรแลิะ
สงัคุมี จัดัังานแสดังคุวิามียินดั่
แก�ดัษุฎบั่ณฑ์ติ แลิะมีหาบัณฑ์ติ 
ประจัำป ี ก า รศัึ กษา  2562 
จัำนวิน 2 หลิักส้ตร ไดั้แก� 
หลิักส้ตรปรัชุญาดุัษฎ่บัณฑ์ติ 
สาขาวิิชุาประชุากรศัาสตร์ 
(หลิกัสต้รนานาชุาต)ิ หลัิกสต้ร
ศัิ ลิปศัาสตรมีหา บัณฑ์ิ ต 
สาขาวิิชุาวิิจััยประชุากรแลิะ
สังคุมี (หลิักส้ตรไที่ย) ณ 
หอ้งสระบัวิ (109) ชุั�น 1 
สถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะสงัคุมี 
มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ 
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วันัท่� 30 ตลุาค์ม 2563

 นักศึักษาสถาบันวิจิัยัประชุากรแลิะสงัคุมี หลัิกสต้รปรชัุญาดุัษฎบ่ณัฑ์ติ แลิะมีหาบัณฑ์ติ สาขาวิชิุาวิจิัยัประชุากรแลิะ
สงัคุมี (หลิกัสต้รไที่ย) จัดัักจิักรรมี LOVE U CLUB ในหัวิข้อ Halloween Party เพื่่�อร�วิมีเเบ�งปันเรย่นร้ท้ี่างด้ัานวิฒันธีรรมีให้
แก�คุณาจัารย์ บคุุลิากร แลิะนักศักึษาของสถาบันฯ โดัยจัดัักจิักรรมีเลิ�าเร่�องสยองขวิญั แลิะการประกวิดัชุดุัแต�งกาย บรรยากาศั
เตม็ีไปด้ัวิยคุวิามีสนกุ ณ ห้องสระบวัิ (109) ชุั�น 1 สถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะสงัคุมี มีหาวิทิี่ยาลิยัมีหดิัลิ 

วันัท่� 31 มน่าค์ม 2564

 นักศัึกษาสถาบันวิิจััย
ประชุากรแลิะสังคุมี หลัิกส้ตร
ปรัชุญาดัุษฎ่บัณฑ์ิต แลิะมีหา
บณัฑิ์ต สาขาวิชิุาวิจิัยัประชุากร
แลิะสังคุมี (หลิักส้ตรไที่ย) จััดั
กิจักรรมี LOVE U CLUB ใน
หัวิข้อ Sharing experiences, 
acknowledging learnings of 
SAKURA SCIENCE PROGRAM 
เพื่่�อแลิกเปลิ่�ยนประสบการณ์
การเข้าร�วิมีอบรมีในประเดั็น 
“COVID-19 and It’s impact 
on our lifes” ณ ห้องสระบัวิ 
( 109 )  ชุั� น  1  สถาบันวิิ จัั ย
ประชุากรแลิะสงัคุมี มีหาวิทิี่ยาลัิย

มีหิดัลิ 

วัันท่� 30 เมษายุน 2564

 สมีาคุมีนักประชุากรไที่ยร�วิมีกับ
สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 
มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ จััดังานประชุุมี
วิิชุาการประชุากรศัาสตร์แห�งชุาติ 
2564 ร้ปแบบออนไลิน์ผ�านโปรแกรมี 
Webex  โ ดัย ไดั ้ รั บ เ ก่ ย รติ จั าก 
ศัาสตราจัารย ์ ดัร.ปัที่มีา วิ�าพื่ัฒนวิงศั์ 
ในฐานะนายกสมีาคุมีนักประชุากรไที่ย 
แลิะมี่พื่ิธี่มีอบเก่ยรติบัตรให้แก�ผ้้นำ
เสนอผลิงานวิิจััยดั่เดั�น จัำนวิน 3 คุน 
ดัังน่�

 1. เร่�อง“มุีมีมีองเชุิงนโยบาย
ต�อมีาตรการสร้างที่่�พื่ักอาศััยสำหรับ
ผ้ส้ง้อาย ุ(Senior Complex) เพื่่�อรองรบั
สังคุมีส้งอายุ” โดัย นายปัณณวิัฒน์ 
เถ่�อนกลิิ�น แลิะไดั้รับรางวิัลิผ้้นำเสนอ
ผลิงานดั่เดั�น

 2. เร่�อง“การวิิเคุราะห์เชุิงพื่่�นที่่�
เ พื่่� อ ก า รจัั ดัสรรที่รั พื่ยากรของ
โรงเร่ยนขนาดัเลิ็กในประเที่ศัไที่ย” 
โดัย นางสาวิภาวิิณ่ เกิดัผลิ

วัันท่� 29 พฤษภาค์ม 2564

 ผ้้ชุ�วิยศัาสตราจัารย์ ดัร.มีาลิ่ สัน
ภ้วิรรณ์ รองผ้้อำนวิยการฝ่่ายวิชิุาการ 
รองศัาสตราจัารย์ ดัร.สรุย์่พื่ร พื่นัพื่ึ�ง ผ้้
ชุ�วิยศัาสตราจัารย์ ดัร.ศัทุี่ธีดิัา ชุวินวิัน 
แลิะ Dr. Dyah Anantalia Widyastari 
เข้าร�วิมีดัำเนินการจััดัที่ำ Online 
Active Recruitment แลิะ Online 
Interview 2021 (คุรั�งที่่� 2) ผ�าน
ระบบ Zoom Meeting App โดัย
บัณฑ์ิตวิิที่ยาลิัย มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ 
เพื่่�อคุัดัเล่ิอกผ้้สนใจัเข้าศัึกษาระดัับ
บัณฑ์ิตศัึกษา 

 3. เร่�อง“ผลิกระที่บของคุวิามีเปราะบางต�อการเป็นหน่�ในระบบแลิะนอกระบบของคุรัวิเร่อนเกษตรกรไที่ย” 
โดัย นางสาวิสุดัารัตน์ อ้ปสาแก้วิ
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วัันท่� 21 มิถุุนายุน 2564

 นักศักึษาสถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะสงัคุมี มีหาวิทิี่ยาลิยัมีหดิัลิ ปรัชุญาดัษุฎบ่ณัฑ์ติ 
สาขาวิิชุาประชุากรศัาสตร์ (หลิักส้ตรนานาชุาติ) เข้าร�วิมีนำเสนอผลิงานวิิจััยกลิุ�มี
มีนุษยศัาสตร์ สังคุมีศัาสตร์ ศัึกษาศัาสตร์ แลิะศัิลิปศัาสตร์ โคุรงการรางวิัลิ
วิิที่ยานิพื่นธี์ดั่เดั�น ประจัำปีงบประมีาณ 2564 จััดัโดัย บัณฑ์ิตวิิที่ยาลิัย มีหาวิิที่ยาลิัย
มีหิดัลิ จัำนวิน 2 คุน ไดั้แก�

	 1.	ดร.เบญจมาศ	เป็็นบุญ

  เร่�อง THE IMPACT OF TRANSNATIONAL LABOR MIGRATION ON 
MENTAL HEALTH OF LEFTBEHIND FAMILY: CARE DRAIN AND CARE CHAIN 
SITUATION IN THAILAND โดัยมีร่องศัาสตราจัารย์ ดัร.อาร ่จัำปากลิาย เป็นที่่�ปรึกษา
วิทิี่ยานพิื่นธ์ีหลิกั

	 2.	ดร.รัตนา	เพชรสีีทอง

  เร่�อง THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER 
BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND โดัยมี่ศัาสตราจัารย์ 
ดัร.ปัที่มีา วิ�าพื่ัฒนวิงศั์ เป็นที่่�ปรึกษาวิิที่ยานิพื่นธี์หลิัก 

วัันท่� 7-8 กรกฎาค์ม 2564

 สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 
จััดัสัมีมีนาพัื่ฒนาการจััดัการงานวิิจััย
แลิะการเร่ยนการสอนหลิักส้ตรบัณฑ์ิต
ศักึษา คุรั�งที่่� 31 ผ�านระบบออนไลิน์ 
ระหวิ�างวัินที่่� 7-8 กรกฎาคุมี 2564 เพื่่�อ
บ้รณาการงานวิิจััย การอบรมี แลิะ 
การเรย่นการสอน โดัยได้ัรับเกย่รตจิัาก 
รองศัาสตราจัารย์ ดัร.อาร ่ จัำปากลิาย 
ผ้้อำนวิยการสถาบันฯ กลิ�าวิเปิดัการ 
สมัีมีนาฯ แลิะแสดังวิสิยัที่ศััน์ พื่ร้อมีท่ี่มีรอง
ผ้อ้ำนวิยการ แลิะอาจัารย์ ดัร.นชุุราภรณ์ 
เลิ่�ยงร่�นรมีย์ ในฐานะประธีานกลิ�าวิสรปุ
ผลิการสมัีมีนาคุรั�งที่่� 30 ที่่�ผ�านมีา แลิะ
จััดัหวัิข้อแลิกเปลิ่�ยนเรย่นร้จ้ัากวิทิี่ยากร
ผ้ท้ี่รงคุุณวิฒุ ิแลิะผ้ ้เชุ่�ยวิชุาญ เพื่่�อนำ
เสนอให้แก�คุณาจัารย์ นกัวิจิัยั แลิะ
นกัศึักษา ได้ัม่ีโอกาสร�วิมีคุดิั ร�วิมีพื่จิัารณา 
ที่บที่วิน เรย่นร้้ แลิะแก้ไขปัญหาร�วิมีกนั 

 วิิที่ยาลิัยวิิที่ยาศัาสตร์สาธีารณสุข จัุฬาลิงกรณ์มีหาวิิที่ยาลิัย ร�วิมีกับ
สถาบนัวิจัิัยประชุากรแลิะสงัคุมี สถาบันพื่ฒันาสขุภาพื่อาเซึ่ย่น มีหาวิทิี่ยาลิยั
มีหดิัลิ จััดังานประชุุมีวิชิุาการบัณฑ์ติศึักษานานาชุาตด้ิัานประชุากรแลิะวิทิี่ยาศัาสตร์
สาธีารณสขุ คุรั�งท่ี่� 12 “The 12th International Graduate Students  
Conference on Population and Public Health Sciences” เพื่่�อให้นักศึักษาบัณฑ์ติวิทิี่ยาลิยัแลิะนกัวิจิัยัมีโ่อกาส
พื่ฒันาแลิะนำเสนอบที่คุวิามีที่างวิชิุาการแลิะการวิจัิัยในการประชุุมีระดัับชุาติแลิะนานาชุาติ แลิะยกระดับัคุณุภาพื่งาน
วิจัิัยด้ัานประชุากรแลิะสาธีารณสขุเพื่่�อให้ได้ัมีาตรฐานสากลิ รวิมีทัี่�งเพื่่�อเผยแพื่ร�งานวิจัิัยระดับับัณฑ์ติศักึษาของชุมุีชุนวิจิัยั
เพื่่�อสาธีารณประโยชุน์ทัี่�งในระดับัชุาตแิลิะระดับันานาชุาติ
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ผลงานเดุ่น

 ดร.เบญจัมาศึ เป็ีนบุญ ศิึษยเ์กา่หลกัส้ตรดษุฎีบีณัฑติ สาขาวิัชาปีระชากรศึาสตร์ (หลักส้ตร
นานาชาต)ิ ไดร้บัรางวัลัวัทิยานพินธ ์ระดับดี ปีระจัำาปีีงบปีระมาณ 2564 สาขาสังคมวัิทยา จัาก
สำานักงานการวัิจััยแห่งชาติ (วัช.) ในหัวัข้อ “ผลี่กระทบัจากการย้ายถิ่ิ�นระหว่างประเทศึของ
แรงงานไทยต่อสุขภาพื่จิตของครอบัครัว ในฐานะประเทศึต้นทาง: การส่ญเส่ยผ่้ดุ่แลี่แลี่ะ
การส่งต่อภาระการดุ่แลี่ของครัวเร่อนท่�ม่การย้ายถิ่ิ�น” (The Impact of Transnational 
Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care 
Chain Situation in Thailand) โดยพิธีมอบรางวััลจััดขึ�นในงาน “วัันนักปีระดิษฐ์์” ปีระจัำาปีี 
2564 วัันที� 26-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศ้ึนย์นิทรรศึการและการปีระชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ 

รางวัลวิที่ยานิพันธ์์ ระดับัด่ ประจำาปีงบัประมาณ 2564 สาข้าสังคมวิที่ยา 

จากสำานักงานการวิจัยแห่่งชาติ (วช.)

 ดร.รตันา เพชรสีทอง ศิึษยเ์กา่หลกัส้ตรดษุฎีบัีณฑติ สาขาวัชิาปีระชากรศึาสตร ์ (หลกัส้ตร
นานาชาต)ิ ไดร้บัรางวัลัวัทิยานพินธด์ ี ปีระจัำาปีีงบปีระมาณ 2564 (Outstanding Thesis 
Awards) จัากโครงการรางวัลัวัทิยานพินธด์เีดน่ บัณฑิตวัิทยาลัย มหาวัิทยาลัยมหิดล เร่�อง  
“The need for caregiver of older person and caregiver burden situations at 
household level in Thailand” โดยม ีศึาสตราจัารย ์ดร.ปัีทมา วัา่พัฒนวังศ์ึ เป็ีนที�ปีรกึษา
วัทิยานพินธห์ลกั 

รางวัลวิที่ยานิพันธ์์ด่ ประจำาปีงบัประมาณ 2564 (Outstanding Thesis Awards) 

จากโครงการรางวัลวิที่ยานิพันธ์์ด่เด่น บััณฑิิตวิที่ยาลัย มห่าวิที่ยาลัยมห่ิดล 
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กัิจักัริริมสื่ำาคุ่ญ

1 กมุภาพนัธ์์ 2564 

 การบรรยายออนไลิน์หัวิข้อ “หลักการสำค์ัญของจริยุธ์รรมการวัิจัยุในการวัิจัยุ
เก่�ยุวักับัมนุษยุ์และแนวัทางการปฏิิบััติ” แลิะ “ขั�นตอนในการยุ่�นขอการรับัรอง
จริยุธ์รรมการวัิจัยุในการทำงานวัิจัยุกับัมนุษยุ์” 

25 มกราค์ม 2564

 การบรรยายหัวิข้อ “การเปล่�ยุนแปลงโค์รงสร้างค์รอบัค์รัวัไทยุและผลกระทบั
ของวัิกฤตโค์วัิด-19 ต่อค์รอบัค์รัวัไทยุ” ณ กระที่รวิงพื่ัฒนาสังคุมีแลิะคุวิามีมีั�นคุง
ของมีนุษย์ 

1 กมุภาพันธ์์ 2564 

 การลิงนามีคุวิามีร�วิมีม่ีอที่างการวิจัิัยดัา้นการวิเิคุราะห์ต้นที่นุประสทิี่ธีผิลิของมีาตรการที่างนโยบายเพื่่�อการปอ้งกนั

พื่ฤตกิรรมีเส่�ยงของโรคุไมี�ติดัต�อเร่�อรงั

1 กมุภาพันธ์์ 2564 

 การลิงนามีคุวิามีร�วิมีมีอ่การดัำเนนิโคุรงการ Global Matrix 4.0: ชุดุัข้อมีล้ิด้ัานกจิักรรมีที่างกายในเดัก็แลิะเยาวิชุน  

ร�วิมีกบั 58 ประเที่ศัที่ั�วิโลิกที่่�เป็นสมีาชิุกของเคุรอ่ข�าย
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27-28 กมุภาพนัธ์์ 2564 

 การอบรมีหลิกัสต้รการยตุกิารรังแกนกัเรย่นหลิากหลิายที่างเพื่ศัในโลิกออนไลิน์ รุ�นที่่� 1 

ณ โรงแรมีรอยัลิรเิวิอร์

14 กมุภาพนัธ์์ 2564 

 การประชุุมีการหาแนวิที่างการนำข้อมี้ลิไปใชุ้ประโยชุน์เพ่ื่�อการพัื่ฒนาคุุณภาพื่

ชุ่วิิตของประชุากรในระดัับชุุมีชุน ของเขตที่วิ่วิัฒนา ณ สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะ

สังคุมี 

15 มน่าค์ม 2564

 การนำเสนอรายงานคุวิามีก้าวิหน้าการดัำเนนิโคุรงการวิจิัยั ในรอบระยะเวิลิา 6 เดัอ่น 

เร่�อง การขยายผลิต้นแบบการส�งเสริมีกจิักรรมีที่างกายในโรงเรย่น “โรงเรยุ่นฉลาดเล่น” 

ภายใต้การสนับสนนุ ที่นุอดุัหนนุโคุรงการขบัเคุลิ่�อนนโยบายชุ่�นำสงัคุมี ประจัำปีงบประมีาณ 

2563 ณ กองแผนงาน อาคุารสำนักงานอธีกิารบดั ่มีหาวิทิี่ยาลัิยมีหดิัลิ

17 มน่าค์ม 2564 

 การประชุุมีระดัมีสมีองเพื่่�อจััดัที่ำยุที่ธีศัาสตร์แลิะแผนการดัำเนินงานของ

สถาบันฯ ปี 2564-2568 ณ สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 
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29-30 มน่าค์ม 2564 

 การประชุุมีเชุิงปฏิิบัติการ โรงเร่ยนต้นแบบส�งเสริมี

พื่ัฒนาการแลิะการเร่ยนร้้ของผ้้เร่ยนผ�านการมี่กิจักรรมี

ที่างกาย “โรงเร่ยุนฉลาดเล่น: Active school” ณ 

สำนักงานเขตพื่่�นที่่�การศัึกษาประถมีศัึกษาอำนาจัเจัริญ

31 มน่าค์ม 2564 

 การนำเสนอแลิะหาร่อแนวิที่างการขยายผลิเชุิง

นโยบายโรงเร่ยนส�งเสริมีพัื่ฒนาการแลิะการเร่ยนร้้ของ 

ผ้้เร่ยนผ�านการม่ีกิจักรรมีที่างกาย “โรงเร่ยุนฉลาดเล่น:  

Active school” ณ ห้องประชุมุีโรงเรย่นบ้านไผ�ประถมีศักึษา 

จัังหวิัดัขอนแก�น 

19 มน่าค์ม 2564 

 การนำเสนอโคุรงการเพื่่�อขอรับทีุ่นอุดัหนุนโคุรงการ

ขบัเคุลิ่�อนนโยบายชุ่�นำสังคุมี ประจัำปีงบประมีาณ พื่.ศั. 2564 

กองแผนงาน มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ

19 มน่าค์ม 2564 

 การบรรยายออนไลิน์ในโคุรงการพื่ัฒนาศัักยภาพื่นัก

วิิจััยหัวิข้อ “Research Integrity” 

31 มน่าค์ม 2564 

 การจััดักจิักรรมีแลิกเปลิ่�ยนวัิฒนธีรรมี LOVE U CLUB 

ในหวัิข้อ Sharing experiences, acknowledging learnings 

of SAKURA SCIENCE PROGRAM ณ สถาบันวิิจััย

ประชุากรแลิะสังคุมี

31 มน่าค์ม 2564 

 การนำเสนอผลิการติดัตามีแลิะประเมิีนผลิของการ

เข้าร�วิมีโคุรงการเตร่ยมีคุวิามีพื่ร้อมีเดั็กแลิะเยาวิชุนออก

ส้ �สังคุมีอย�างเป็นสุข ในการประชุุมีสัมีมีนาผ้้บริหาร

สถานสงเคุราะห์ 18 แห�ง ณ สถานสงเคุราะห์เด็ักหญิง

บ้านอุดัรธีาน่

5 เมษายุน 2564 

 การประชุุมีระดัมีคุวิามีคิุดั เ ห็น เพื่่� อจัั ดัลิำดัับ

ประเดั็นสำคุัญ (Priority Setting) ดั้านสังคุมีส้งวิัย เพื่่�อ

จััดัที่ำแผนวิิที่ยาศัาสตร์ วิิจััย แลิะนวัิตกรรมี (วิวิน.) 

ปี 2566-2570 ให้แก�สำนักงานคุณะกรรมีการส�งเสริมี

วิทิี่ยาศัาสตร์ วิิจััยแลิะนวิัตกรรมี (สกสวิ.) ณ อาคุารเอส

เอ็มี ที่าวิเวิอร์ (S M Tower)

8 เมษายุน 2564 

 การต้อนรับผ้้บริหาร คุณาจัารย์ แลิะเจั้าหน้าที่่�จัาก

สถาบนัวิจัิัยภาษาแลิะวัิฒนธีรรมีเอเชุย่ มีหาวิทิี่ยาลิยัมีหดิัลิ 

ในโอกาสเข้าพื่บเพื่่�อแลิกเปล่ิ�ยนเร่ยนร้้ในประเด็ันต�างๆ 

ไดั้แก� งานวิิจััยแลิะการเงิน งานบริการวิิชุาการแลิะการ

สร้างเคุร่อข�าย แลิะงานที่รัพื่ยากรบุคุคุลิ ระบบ PA 

ออนไลิน์ ณ สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี
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9 เมษายุน 2564 

 การตรวิจัสขุภาพื่ ประจัำปี 

2564 ให้แก�บุคุลิากรเพื่่�อ

คุั ดั ก ร อ ง โ ร คุ เ บ่� อ ง ต้ น 

สามีารถประเมีินภาวิะ

สุขภาพื่ รวิมีถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพื่ แลิะส�งเสริมีให้บุคุลิากรดั้แลิสุขภาพื่

อย�างสมี�ำเสมีอ ณ สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 

27-28 เมษายุน 2564 

 การบรรยายหัวิข้อ “เศรษฐกิจ (Economic Aspect)” แลิะ “สังค์ม 

(Social Impact)” ในการประชุุมีวิิชุาการระดัับนานาชุาติดั้านเวิชุศัาสตร์ 

ผ้้ส้งอายุแลิะวิิที่ยาการส้งวิัย ณ โรงแรมีพื่ลิ้แมีน คุิงเพื่าเวิอร์ 

29 เมษายุน 2564 

 การนำเสนอออนไลิน์ “ข้อมูล

กิจกรรมทางกายุในเด็กไทยุ” ใน

การประชุุมี 2021 Taiwan Interna-

tional Conference on Physical 

Activity and Exercise Science 

Asian Kids and Youth Physical 

Activity Special Forum 

8 เมษายุน 2564

 การรายงานการปลิ�อยแลิะ

ด้ัดักลิับก๊ าซึ่ เร่อนกระจักขอ ง

องคุ์กร เพื่่�อร�วิมีขับเคุลิ่�อนนโยบาย

มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิส้�การพัื่ฒนา

อย�างยั�งย่น แลิะเป็น Eco-Organi-

zation โดัยม่ีกลิยุที่ธี์ท่ี่�จัะเพื่ิ�มี

ประสิที่ธิีภาพื่ในการใชุ้ที่รัพื่ยากร

แลิะระบบสาธีารณ้ปโภคุท่ี่�ลิดั 

Carbon Footprint ณ สถาบันวิิจััย

ประชุากรแลิะสังคุมี 

30 เมษายุน 2564 

 การประชุุมีวิิชุาการออนไลิน์ 

“ประชิากรศาสตร์แห่งชิาติ 2564” 

จัดััโดัย สมีาคุมีนักประชุากรไที่ย ร�วิมีกบั

สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 

30 เมษายุน 2564

 การนำเสนอออนไลิน์ “ข้อมูลการสำรวัจด้านกิจกรรมทางกายุ” ใน 
การประชุุมีหาร่อกรอบเน่�อหารายงานสถานการณ์ผลิกระที่บจัากการระบาดั
ของโรคุติดัเชุ่�อไวิรัสโคุโรนา 2019 (COVID-19) ต�อโรคุไมี�ติดัต�อเร่�อรัง แลิะ
ระบบบริการผ้้ป่วิยโรคุไมี�ติดัต�อเร่�อรัง

18 พฤษภาค์ม 2564

 การบรรยายออนไลิน์ “ค์วัามต้องการและการเข้าถึุงบัริการ

ทางสงัค์ม/ การดูแลของผูส้งูอายุ”ุ ในงานเสวินาวิชิุาการ “Covid-19 : 

การเข้าถุงึบัรกิารทางสงัค์มและสขุภาพของผู้สงูอายุุ” 
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7 มถิุนุายุน 2564 

 การต้อนรับคุณะกรรมีการตรวิจัประเมีินคุุณภาพื่

ตามีเกณฑ์์คุุณภาพื่การศัึกษาเพ่ื่�อการดัำเนินการที่่�เป็น

เลิิศั (EdPEx) ประจัำปี 2564 ในการเข้าร�วิมีประชุุมีร้ป

แบบ Online MU EdPEx Assessment เพื่่�อรับฟัังการนำ

เสนอข้อมี้ลิภาพื่รวิมีของส�วินงาน แลิะแจั้งผลิการตรวิจั

ประเมีินฯ เพื่่�อนำจัุดัแข็งแลิะแนวิที่างปฏิิบัติที่่�ดั่ไปพื่ัฒนา

ส�วินงานให้มี่การดัำเนินงานที่่�เป็นเลิิศั 

9 มถิุนุายุน 2564

 การบรรยายออนไลิน์หัวิข้อ “ค์วัามเส่�ยุงของสังค์มไทยุในสังค์มโลก ในมิติด้านประชิากรศาสตร์” ในการประชุุมี

ที่างวิิชุาการระดัับชุาติดั้านสังคุมีศัาสตร์ คุรั�งที่่� 1 ประจัำปี 2564

29 พฤษภาค์ม 2564

 การประชุุมีปฏิิบัติการออนไลิน์ การเร่ยนร้้เพื่่�อสร้าง

เสริมีคุวิามีรอบร้้ดั้านสุขภาพื่แลิะพัื่ฒนาเคุร่�องมี่อเสริมี

สร้างคุวิามีรอบร้้ดั้านสุขภาพื่ สำหรับกลิุ�มีผ้้มี่คุวิามีหลิาก

หลิายที่างเพื่ศั คุรั�งที่่� 1 

13 มถิุนุายุน 2564 

 การบรรยายออนไลิน์หัวิข้อ “หยุดั Cyberbullying” 

เพื่่�อเร่ยนร้้วิิธี่การตัดัวิงจัร Cyberbullying

21 และ 25-26 มถิุนุายุน 2564 

 การบรรยายแลิะการจััดัที่ำแบบที่ดัสอบผ�านระบบ

ออนไลิน์ ในการอบรมีเร่�อง “ประเด็นทางจริยุธ์รรมการ

วัิจัยุในค์นกับัการวัิจัยุทางด้านสังค์มศาสตร์” 

26 มิถุุนายุน 2564

 การเสวินาออนไลิน์ผ�านที่าง 

Clubhouse ในกจิักรรมี TPAK 

Talk “พ่อแม่แวัะมาค์ุยุ: ลูกบั้าน

ไหนติดจอมาแชิร์กัน” 

26 มถิุนุายุน 2564 

 การประชุุมีปฏิิบัติการออนไลิน์ การเร่ยนร้้เพื่่�อสร้างเสริมีคุวิามีรอบร้้ดั้านสุขภาพื่แลิะพื่ัฒนาเคุร่�องมี่อเสริมีสร้าง

คุวิามีรอบร้้ดั้านสุขภาพื่ สำหรับกลิุ�มีผ้้มี่คุวิามีหลิากหลิายที่างเพื่ศั คุรั�งที่่� 2
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30 มิถุุนายุน 2564

 การบรรยายออนไลิน์โดัย คุณะผ้้วิิจััยจัากโคุรงการ 
Future Thailand หวัิข้อ “มติปิระชิากรและโค์รงสร้าง
สังค์ม” ในการเสวินาหัวิข้อ “วิิจััยแลิะนวัิตกรรมีเพื่่�อ
อนาคุตประเที่ศัไที่ย : Future Thailand” 

10 กรกฎาค์ม 2564

 การเสวินาออนไลิน์ผ�านที่าง 

Clubhouse ในกิจักรรมี TPAK Talk 

“ฟัังเสยุ่งหนหูน่อยุ: ค์วัามรูส้กึท่�ต้อง 

Learning from Home”

28 มิถุุนายุน 2564

 การต้อนรับอาจัารย์ จัากคุณะวิิศัวิกรรมีศัาสตร์ 
มีหาวิทิี่ยาลิยัมีหดิัลิ เข้าพื่บเพื่่�อสมัีภาษณ์ข้อมีล้ิคุวิามีคิุดัเหน็ 
แลิะข้อเสนอแนะของหน�วิยงาน ประกอบการที่ำนโยบาย 
แลิะแนวิที่างการส�งเสริมีสังคุมีคุนพิื่การแลิะผ้้ส้งอายุใน
ยุคุดัิจัิที่ัลิ ณ สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 

17 กรกฎาค์ม 2564

 การประชุุมีปฏิิบัติการออนไลิน์ 
การเร่ยนร้้เพื่่�อสร้างเสริมีคุวิามีรอบร้้
ดั้านสุขภาพื่แลิะพื่ัฒนาเคุร่�องมี่อ
เสริมีสร้างคุวิามีรอบร้้ดั้านสุขภาพื่ 
สำหรับกลิุ�มีผ้้ม่ีคุวิามีหลิากหลิายที่าง
เพื่ศั คุรั�งที่่� 3 

17-18 กรกฎาค์ม 2564

 การอบรมีเชุงิปฏิบัิตกิารออนไลิน์ หลัิกส้ตรการบรหิาร

จัดััการองคุ์คุวิามีร้้ส้�คุวิามีสุขในการที่ํางาน (Routine to 

Happiness : R2H) ให้แก�บรษิทัี่ ที่�าเรอ่ราชุาเฟัอร์ร่� จัำกดัั 

(มีหาชุน) 

30 กรกฎาค์ม 2564

 การต้อนรับนายกสภามีหาวิิที่ยาลิัย กรรมีการสภา

มีหาวิิที่ยาลิัย แลิะที่่มีผ้้บริหารมีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ ในการ

เข้าร�วิมีรับฟัังผลิการดัำเนินงานของส�วินงาน (University 

Council Visit คุรั�งที่่� 2) ร้ปแบบออนไลิน์ เพื่่�อกำหนดัเป้า

หมีาย แผนการดัำเนินงาน ปีงบประมีาณ 2564-2565 

6 สิงหาค์ม 2564

 การต้อนรับนักศัึกษาใหมี� ในงาน
ปฐมีนิเที่ศันักศัึกษาใหมี� ประจัำปีการศัึกษา 
2564 จัำนวิน 25 คุน จัากประเที่ศั  
Myanmar, Indonesia, China, Bangladesh, 
India, Nepal and Zimbabwe 
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6 สิงหาค์ม 2564

 การเป็นผ้้ดัำเนินการ ในการเสวินาออนไลิน์ Sharing Day: ถอดับที่เร่ยนแนวิปฏิิบัติที่่�ดั่ (Good Practice) 
กระบวินการขับเคุลิ่�อนมีหาวิิที่ยาลิัยแห�งคุวิามีสุข แลิะการต�อยอดัผลิลิัพื่ธี์กับผลิผลิิตของบุคุลิากรองคุ์กร 

6 สิงหาค์ม 2564

 การบรรยายร�วิมีกบัที่ม่ีวิทิี่ยากรผ้เ้ชุ่�ยวิชุาญ การเสวินา

ออนไลิน์ในเร่�องเลิ�น ๆ “เล่นกลางโรค์” คุุณร้้หรอ่ไมี� เด็ักไที่ย

กำลิังเข้าส้�ภาวิะขาดัการเลิ�น? 11 สิงหาค์ม 2564

 การประชุุมีออนไลิน์ Forum รายงาน
สุขภาพื่คุนไที่ย 2564 “COVID-19 มีหันตภัย
ร้ายเขย�าโลิก” 

18 สิงหาค์ม 2564

 งานเสวินาออนไลิน์ “ทราบัแล้วัเปล่�ยุน” ในหัวิข ้อ “แนวัทางส่งเสริมสุขภาพเด็กในชิ่วังเร่ยุนออนไลน์” 
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25-31 สิงหาค์ม 2564

 การอบรมีเชุงิปฏิบิตักิารออนไลิน์ 
กระบวินการอบรมีการปฏิิบัติงาน
สมัีภาษณ์ผ�านระบบ On-Screen Face 
to Face Interview สำหรับกิจักรรมี 
“การสำรวัจกิจกรรมทางกายุในเด็ก
และเยุาวัชิน พ.ศ. 2564” เพื่่�อเตรย่มี
คุวิามีพื่ร้อมีก�อนการ เก็บข้อมี้ ลิ 
ภาคุสนามี 

27 สิงหาค์ม 2564

 งานแสดังคุวิามียินดั่บัณฑ์ิตหลิักส้ตรศัิลิปศัาสตรมีหาบัณฑ์ิต สาขาวิิชุาประชุากรแลิะสุขภาพื่ที่างเพื่ศัแลิะอนามีัย
เจัรญิพื่นัธีุ ์(หลิกัสต้รนานาชุาต)ิ ประจัำปีการศึักษา 2563 ในรป้แบบออนไลิน์ 

6 กันยุายุน 2564

 การจััดัพื่ธิีล่ิงนามีบนัที่กึข้อตกลิงคุวิามีร�วิมีม่ีอที่างวิชิุาการ ร�วิมีกับสำนกังานกองที่นุสนบัสนุนการสร้างเสรมิีสขุภาพื่ 
(สสส.) แลิะกรมีเสมี่ยนตรา สำนักงานปลิัดักระที่รวิงกลิาโหมี เพื่่�อร�วิมีกันเสริมีสร้างคุุณภาพื่ชุ่วิิต คุวิามีสุข คุวิามีพื่ึง
พื่อใจั แลิะคุวิามีผ้กพื่นัของกำลิงัพื่ลิ ส้�การเป็น “องค์์กรต้นแบับัสุขภาวัะภาค์รัฐ” แลิะ “กรมเสมยุ่นตราแห่งค์วัามสขุ”

2 กนัยุายุน 2564

 การประชุุมีผ้้ เชุ่�ยวิชุาญเพื่่�อพื่ิจัารณาคุวิามี
เหมีาะสมีของโมีเดัลิแลิะรายการคุ�าใชุ้จั�ายสำหรับ
การดัำเนินนโยบายส�งเสริมีกิจักรรมีที่างกายใน
ประเที่ศัไที่ยดั้วิยโปรแกรมี OneHealth Tool ใน
ร้ปแบบออนไลิน์ เพื่่�อนำผลิของการพื่จิัารณามีาใชุ้
สำหรับการจััดัที่ำข้อเสนอนโยบายที่่�เหมีาะสมีใน
การป้องกันโรคุ NCDs สำหรับประชุากรไที่ย
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8 กันยุายุน 2564

 การนำเสนอผลิการดัำเนินงานโคุรงการนโยบายชุ่�นำ
สังคุมี ในรอบระยะเวิลิา 1 ปี โคุรงการการขยายผลิ
ต้นแบบการส� ง เสริมีกิจักรรมีที่างกายในโรงเร่ยน 
“โรงเร่ยุนฉลาดเล่น” ภายใต้การสนับสนุน ทีุ่นอุดัหนุน
โคุรงการขบัเคุลิ่�อนนโยบายชุ่�นำสงัคุมี ประจัำปีงบประมีาณ 
2563 กองแผนงาน มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ

30 กันยุายุน 2564

 การบรรยายออนไลิน์หัวิ ข้อ  
“ผู ้สูงอายุุไทยุ อยุู ่ส ่วันไหนของ
โลก” ในเวิที่่สาธีารณะ “ก้าวัต่อไป
ของผู ้สูงอายุุไทยุ 12 ล้านค์น” 
ประเดั็น “ผู้สูงอายุุไทยุ อยุู่ส่วันไหน
ของโลก” แลิะ “เชิ็กอาการ X-Ray 
เบั่�ยุยุังชิ่พ สู่บัำนาญแห่งชิาติ” 

8 กันยุายุน 2564

 การประชุุมีผ้้เชุ่�ยวิชุาญเพ่ื่�อพื่ิจัารณาคุวิามีเหมีาะสมี
ของโมีเดัลิแลิะรายการคุ�าใชุ้จั�ายสำหรับการดัำเนิน
นโยบายส�งเสริมีกิจักรรมีที่างกายในประเที่ศัไที่ยดั้วิย
โปรแกรมี OneHealth Tool ในร้ปแบบออนไลิน์ เพื่่�อนำ
ผลิของการพื่ิจัารณามีาใชุ้สำหรับการจััดัที่ำข้อเสนอ
นโยบายที่่�เหมีาะสมีในการป้องกันโรคุ NCDs สำหรับ
ประชุากรไที่ย 

1 ตุลาค์ม 2564

 การบรรยายออนไลิน์หัวิ ข้อ 
“Ageing in Place” ในเวิที่่กลิยุที่ธี์ 
“การสูงวััยุในท่� เดิม Ageing in 
Place : ข ้อเสนอนโยุบัายุเพ่�อการ
รองรับัสังค์มสูงอายุุอยุ่างสมบัูรณ์์” 

11 ตุลาค์ม 2564

 การจัดัักจิักรรมีโต้วิาที่อ่อนไลิน์หัวิข้อ “POPULATION 
CONTROL IS NECESSARY FOR THE 21ST CENTURY” 
ของนักศัึกษาระดัับปริญญาโที่แลิะปริญญาเอกหลัิกส้ตร

นานาชุาติ 

12-14 ตุลาค์ม 2564

 การนำเสนอผลิการวิิจััยออนไลิน์ ในการประชุุมี
วิิชุาการนานาชุาติดั้านกิจักรรมีที่างกาย “8th ISPAH 
Virtual Congress Vancouver 2021” จััดัโดัย 
International Society for Physical Activity and 
Health (ISPAH) ประเที่ศัแคุนาดัา โดัยมี่การนำเสนอ
แบบ Oral Presentation จัำนวิน 2 เร่�อง แลิะ Mini-Oral 
presentation จัำนวิน 7 เร่�อง

17 ตุลาค์ม 2564

 การบรรยายออนไลิน์ ใน
เวิที่เ่สวินา “จะตอบัไงด.่. พ่อแม่
ชิอบัถุามว่ัา เม่�อไรจะมห่ลาน
ให้อุ้มสักท”่ 

8 ตุลาค์ม 2564

 การต้อนรบัอธีกิารบดั ่แลิะคุณะผ้้บรหิารมีหาวิิที่ยาลิยั
มีหดิัลิ ในการเข้ารบัฟัังข้อตกลิงการปฏิบัิตงิานของส�วินงาน 
(PA-Visit) ประจัำปีงบประมีาณ 2565 รป้แบบออนไลิน์ 
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26 ตุลาค์ม 2564

 การบรรยายออนไลิน์หัวิ ข้อ 
“Aging Population: a Cause 
and Effect” ภายใต้กจิักรรมี Visiting 
Lecturer จััดัโดัย Department of 
Biostatistics and Population 
Facul ty  of  Publ ic  Heal th ,  
Diponegoro University (UNDIP) 
ประเที่ศัอินโดัน่เซึ่่ย

28 ตลุาค์ม 2564

 การนำเสนอการดัำเนนิงานวิจิัยั ใน
เสวินาออนไลิน์ Webinar series: Voices 
from the South - Contributing 
to the production of evidence 
on VAW and VAC จััดัโดัย Sexual 
Violence Research Initiatives (SVRI) 
แลิะ World Bank Group 

4 พฤศจกิายุน 2564

 การบรรยายออนไลิน์หวัิข้อ “Policy Responses 
to Rapid Population Ageing in Thailand” 
ภายใ ต้การประชุุมีวิิชุาการระดัับนานาชุาติ  
International Conference on Population 
Changes and Policy Response in East Asia 
จััดัโดัย Korea Institute for Health and Social 
Affairs (KIHASA) สาธีารณรัฐเกาหลิ่ 

11 พฤศจกิายุน 2564

 การบรรยายพื่ิเศัษออนไลิน์หัวิข้อ “50 ปี: ประชิากร
ท่�เปล่�ยุนไป” เพื่่�อนำเสนอโคุรงสร้างประชุากรจัากประชุากร
เยาวิ์วิัย ส้�ประชุากรส้งวิัย รวิมีถึงนโยบายประชุากรของ
ประเที่ศัไที่ยในรอบ 50 ปี 

12 พฤศจกิายุน 2564

 การจััดังานเสวินาโต๊ะกลิมี “50 ปี IPSR มุ่งหน้ามองอนาค์ต” เน่�องในโอกาสคุรบรอบ 50 ปี วิันคุลิ้ายวิัน
สถาปนาสถาบนัวิจัิัยประชุากรแลิะสงัคุมี รป้แบบออนไลิน์ 

8 พฤศจกิายุน 2564

 การบรรยายออนไลิน์ Session ที่่� 2 การสร้างวิิถ่ชุ่วิิต
สุขภาวิะ หัวิข้อ “การดแูลตนเองให้มก่จิกรรมทางกายุ
สร้างภูมิค์ุ ้มกัน COVID-19” ในงานเสวินา “20 ปี  
ภาค์่สร้างสุข นวััตกรรมค์วัามสุขท่�ยุั�งยุ่น” Forum 1  
การสร้างวิิถ่ชุ่วิิตสุขภาวิะในยุคุอย้�ร�วิมีกับ COVID-19 
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12 พฤศจิกายุน 2564

 การจััดังานคุรบรอบ 50 ป ี 
สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสั งคุมี 
มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ พื่ร ้อมีดั ้วิย
พื่ิธี่การมีอบรางวิัลิแลิะเก่ยรติบัตร 
การมีอบที่นุ แลิะฉายวิดิัท่ี่ศััน์ “50 ปี ท่�
ผกูผนั รกักนัตลอดไป” รป้แบบออนไลิน์ 

16 พฤศจิกายุน 2564

 การประชุุมีออนไลิน์ เพื่่�อแลิก
เปลิ่�ยนคุวิามีคิุดัเหน็แลิะประสบการณ์
หวัิข้อ “Practice in Social Medicine 
(Learning Global Health: Online 
Collaborative Activities)” ร�วิมีกับ
นักศัึกษาคุณะแพื่ที่ย์ มีหาวิิที่ยาลิัย
ฮอกไกโดั ประเที่ศัญ่�ปุ่น 

22 พฤศจิกายุน 2564

 การบรรยายออนไลิน์หัวิ ข้อ 
Physical activity Recommendation, 
GAPPA, ยทุี่ธีศัาสตร์ชุาติ, สถานการณ์ 
PA ระดัับชุาติแลิะนานาชุาติ ในการ
ประชุุมีการพื่ัฒนาสร้างเสริมีองคุ์
คุวิามีร้้แลิะการเผยแพื่ร�กิจักรรมี 
ที่างกายส้�สถานศัึกษาแลิะชุุมีชุน 

22 พฤศจิกายุน 2564

 การรับฟัังการนำเสนอข้อมี้ลิจัากการศัึกษา Com-
munity Intervention Effectiveness Study of Single 
Dose or Two Doses of Bivalent HPV Vaccine  
(CERVARIX®) in Female School Students in  
Thailand จัากสถาบันวิัคุซึ่่นนานาชุาติ (International 
Vaccine Institute-IVI) 

22-23 พฤศจิกายุน 2564

 การร�วิมีประชุุมีออนไลิน์ Regional Meeting on 
Physical Activity เพื่่�อหารอ่แลิะแลิกเปลิ่�ยนประสบการณ์
การดัำเนินงานด้ัานการส�งเสริมีกิจักรรมีที่างกายใน
ประเที่ศัไที่ย เพื่่�อกำหนดั “Regional Roadmap for 
implementation of Global Action Plan on 
Physical Activity (GAPPA)” จััดัโดัย World Health 
Office, SEARO

24 พฤศจิกายุน 2564

 การนำเสนอผลิการศัึกษาออนไลิน์หัวิข้อ “Social 
Sciences and COVID-19 in Southeast Asia: (Non-)
Role and (In) Significance” จััดัโดัย SEA Junction, 
GDN, ARC-UI แลิะสถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 



82 83รายงานประจำำปี 2564 สถาบัันวิิจำัยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหิดล

SI
NC

E 
19

71

29 พฤศจิกายุน 2564

 การเป็นผ้ด้ัำเนนิรายการ ในงานเสวินาออนไลิน์ Gender 
Series Talk คุรั�งที่่� 1 หัวิข้อ “Gender Studies กับัการ
สร้างค์วัามเป็นธ์รรมทางเพศ” 

1 ธ์ันวัาค์ม 2564

 การบรรยายพื่ิเศัษหัวิข้อ “ประชิากรและโค์รงสร้าง
สังค์ม” ในงานสัมีมีนาออนไลิน์ คุรั�งที่่� 1 เร่�อง “อนาค์ต
ประเทศไทยุในมิติประชิากร โค์รงสร้างสังค์ม ชินบัท 
และท้องถิุ�น” ภายใต้งาน Public Policy Forum 
“อนาคุตประเที่ศัไที่ยใน 10 มีิติ” จัากโคุรงการวิิจััยชุุดั
ประเที่ศัไที่ยในอนาคุต 

8 ธ์ันวัาค์ม 2564

 การจัดััอบรมีออนไลิน์หวัิข้อ “การให้ค์วัามรูแ้นวัทาง
การค์ุ้มค์รองข้อมูลส่วันบัุค์ค์ลของมหาวัิทยุาลัยุมหิดล 
และการสำรวัจและวิัเค์ราะห์ข้อมูลและกระบัวัน
งานการปฏิิบััติงานท่� เก่�ยุวัข้องกับัพระราชิบััญญัติ
ค์ุ้มค์รองข้อมูลส่วันบัุค์ค์ล (PDPA)” 

9 ธ์ันวัาค์ม 2564

 การเข ้าร �วิมีบรรยาย ในการเสวินาออนไลิน์หัวิข ้อ NEXT  
NORMAL: วิิถ่ใหมี� ของการพื่ัฒนาเดั็กแลิะเยาวิชุน ภายใต้การประชุุมี
สมีัชุชุาการพื่ัฒนาเดั็กแลิะเยาวิชุนระดัับชุาติ ประจัำปี 2564 จััดัโดัย 

กระที่รวิงการพื่ัฒนาสังคุมีแลิะคุวิามีมีั�นคุงของมีนุษย์ 

8 ธ์ันวัาค์ม 2564

 ศัาสตราจัารย์ นายแพื่ที่ย์บรรจัง มีไหสวิริยะ อธีิการบดั่
มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ มีอบประกาศัน่ยบัตรแก� บัณฑ์ิตวิิที่ยาลิัย แลิะ 
สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี ที่่� เข ้าร �วิมีโคุรงการรับรองฉลิาก
คุาร์บอนฟัุตพื่ริ�นที่์องคุ์กรแลิะการชุดัเชุยคุาร์บอน จัากองคุ์การบริหาร
จััดัการก๊าซึ่เร่อนกระจัก (องคุ์การมีหาชุน) (อบก.) ประจัำปี 2564 ในที่่�
ประชุุมีคุณะกรรมีการประจัำมีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ คุรั�งที่่� 23/2564 ณ 
สำนักงานอธีิการบดั่ มีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ
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18-19 ธ์ันวัาค์ม 2564

 การจััดักิจักรรมี “Young Happiness Agent 
2021 ยุุวัทูต 4G” ในร้ปแบบการจััดัประชุุมีเชุิงปฏิิบัติ
การ “องค์์กร 4G แห่งค์วัามสุข” ให้กับกลิุ�มีนักศัึกษา
จัาก 5 มีหาวิิที่ยาลิัย ไดั้แก� มีหาวิิที่ยาลิัยเกษตรศัาสตร์ 
ราชุภัฏิเพื่ชุรบุร่ เที่คุโนโลิย่ราชุมีงคุลิธีัญบุร่ เที่คุโนโลิย่
พื่ระจัอมีเกลิ้าพื่ระนคุรเหน่อ แลิะมีหาวิิที่ยาลิัยมีหิดัลิ 

22 ธ์ันวัาค์ม 2564

 งานเปิดัตัวิ Healthy Mahidol In New Normal : 
“มหดิลสขุภาพดวิ่ัถุใ่หม่” โดัยม่ีสถาบนัวิจิัยัประชุากรแลิะ
สังคุมี ในฐานะผ้้แที่นคุณะที่ำงานแผนงานย�อย เปิดัตัวิ 2 
ใน 4 กิจักรรมี นำมีหิดัลิสุขภาพื่ดั่วิิถ่ใหมี� 

23 ธ์ันวัาค์ม 2564

 การจัดัักจิักรรมีแลิกเปลิ่�ยนวิฒันธีรรมี LOVE U CLUB 
ในหัวิข้อ Sawatdi and Namaste: The cross-cultural 
ties between two countries how we celebrate 
and what we celebrate ร้ปแบบออนไลิน์ 

24 ธ์ันวัาค์ม 2564

 การจัดัักจิักรรมีส�งท้ี่ายปีเก�า-ต้อนรบัปีใหมี� “IPSR New 
Year Party 2022” โดัยมีก่ารแข�งขนัเลิ�นเกมีส์ชุงิรางวิลัิ 
การจับัฉลิากรางวิลัิปีใหมี� พื่ร้อมีร�วิมีรับพื่รจัากผ้อ้ำนวิยการ 
อดัต่ผ้้อำนวิยการ แลิะอาจัารย์ผ้้ใหญ�ของสถาบนัฯ ร้ปแบบ
ออนไลิน์

18 ธ์ันวัาค์ม 2564

 สถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี เป็นเจั้าภาพื่ร�วิมีกับ
สมีาคุมีนักประชุากรแห�งเอเชุ่ย โดัยการสนับสนุนของ 
United Nations Population Fund (UNFPA) จััดังาน 
Colloquium on Innovations in Teaching and 
Research in Demography in Asia and APA General 
Assembly (Virtual Mode) ร้ปแบบออนไลิน์ 

Prachakorn Forum 2021 
(EP.8- EP.17) 
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ประชากรฟอร่�ม 
Prachakorn Forum 2021 (EP.8- EP.17) 

EP Title Speakers VDO Policy Brief

EP.8 ย้อนอด้ีต มองป็ัจจ่บัน วาด้

อนาคต งานวิจัยพฤติกรัรัม

สุข้ภาพ

ศ.เกียรัติคุณ ด้รั. ชื�นฤที่ัย กาญจนะ

จิตรัา และรัศ.ด้รั.เฉลิมพล แจ่มจันที่รั์

https://fb.watch/7UdZCjKpfm/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-664.pdf

EP.9 จาก 50 ล้านป็รัะชากรั ส้่

สังคมส้งวัยรัะด้ับสุด้ยอด้

ศ.เกียรัติคุณ ด้รั.ป็รัาโมที่ย์ ป็รัะสาที่

กุล

และ รัศ.ด้รั.ศุที่ธิด้า ชวนวัน

https://fb.watch/7UeyaBNtTj/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-665.pdf

EP.10 วัยรัุ่นกับครัอบครััวในโลก

สมัยใหม่

รัศ.ด้รั.ชาย โพธิสิตา และ  

รัศ.ด้รั.จรััมพรั โห้ลำายอง

https://fb.watch/7Ugn8oSJla/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-666.pdf

EP.11 ภาพสะที่้อนงานวิจัยด้้าน

ครัอบครััว work life 

balance และคุณภาพชีวิต

ศ.เกยีรัตคิณุ ด้รั.อภชิาต ิจำารััสฤที่ธริังค์

และ รัศ.ด้รั.มนสิการั กาญจนะจิตรัา

https://fb.watch/7UgqrAtAw6/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-667.pdf

EP.12 สังคมส้งวัยกับการัส้งวัยในที่ี�

เด้ิม (Ageing in place)

รัศ.ด้รั. รัศรัินที่รั์ เกรัย์ และ  

อ.ด้รั.ณป็ภัช สัจนวกุล

https://fb.watch/7UgAW3PPsI/

EP.13-1 นโยบายนำาเข้้าแรังงานข้้าม

ชาติ ในยุค Global Citizen 

(ตอน 1)

รัศ.ด้รั.กฤตยา อาชวนิจกุล https://fb.watch/7UgS5lkP0R/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-669.pdf

EP.13-2 นโยบายนำาเข้้าแรังงานข้้าม

ชาติ ในยุค Global Citizen 

(ตอน 2)

ผศ.ด้รั.สักกรัินที่รั์ นิยมศิลป็์ https://fb.watch/7UgTbtZnOJ/

 สถาบันฯ เล็ิงเห็นคุวิามีสำคัุญของการถ�ายที่อดัข้อ
คุ้นพื่บแลิะบที่วิิเคุราะห์ต�าง ๆ ดั้านประชุากรแลิะสังคุมี 
จังึได้ัจัดััประชุมุีวิชิุาการระดับัชุาต ิ “ประชิากรและสังค์ม” 
ขึ�นทีุ่กป ี  ที่ั� งน่� เพื่่� อให ้ เกิดัเป ็นเวิที่่ที่่�นักวิิชุาการดั้าน
ประชุากรแลิะสังคุมีสามีารถคุ่นคุวิามีร้้ส้�สังคุมีไดั้ โดัยใน
ทีุ่กปีมี่การเลิ่อกสรรประเดั็น (Theme) การประชุุมีที่่�แตก
ต�างกันไป แต�สอดัคุลิ้องแลิะที่ันกับสถานการณ์ของสังคุมี
ในขณะนั�น  

 จัากสถานการณ์การแพื่ร�ระบาดัของเชุ่�อไวิรัสโคุโรนา
สายพื่ันธีุ์ใหมี� หร่อโคุวิิดั-19 สถาบันฯ จัึงเปลิ่�ยนร้ปแบบ
การนำเสนอผลิงานวิิจััย เพื่่�อให้สอดัคุลิ้องกับสถานการณ์ 
แลิะมีาตรการการรักษาระยห�างเพื่่�อคุวิามีปลิอดัภัยของผ้้
เข้าร�วิมีประชุุมี จัึงกำหนดัจััดัประชุุมี “ก้าวัสู่ปีท่� 50 

สถุาบัันวัิจัยุประชิากรและสังค์ม” ตั�งแต�เด่ัอนสิงหาคุมี 
2563 ถึงเดั่อนพื่ฤศัจัิกายน 2564 โดัยผลิิตผลิงานเป็น
คุลิิปวิิดั่โอ แลิะเอกสารเผยแพื่ร� (Policy Brief) เผยแพื่ร�
ผ�านเวิ็บไซึ่ต์แลิะส่�อสังคุมีออนไลิน์ต�าง ๆ โดัยในปี 2564 
ไดั้นำเสนอผลิงานในหัวิข้อ “50 ปี งานวัิจัยุสถุาบัันวัิจัยุ
ประชิากรและสังค์ม” (Review Reflect Refocus : 50 
Years of IPSR) เพื่่�อฉายภาพื่องคุ์คุวิามีร้้แลิะข้อคุ้นพื่บ
สำคัุญจัากการศึักษาวิิเคุราะห์วิิจััยในประเด็ันที่าง
ประชุากรแลิะสังคุมีต�อสังคุมีไที่ยแลิะนานาชุาติ “จัากรุ�น
ส้�รุ�น” ตลิอดัระยะเวิลิา 50 ปี จัำนวิน 10 เร่�อง แบ�งเป็น 
12 คุลิิป แลิะจััดัเสวินาโต๊ะกลิมี “50 ปี IPSR มุ่งหน้า
มองอนาค์ต” ในวิันคุลิ้ายวิันสถาปนาคุรบรอบ 50 ปี 
สถาบันฯ เมี่�อวิันศัุกร์ที่่� 12 พื่ฤศัจัิกายน 2564

EP Title Speakers VDO Policy Brief
EP.14-1 วิวัฒินาการัการัย้ายถิ�นข้อง

ป็รัะเที่ศไที่ยรั่วมสมัย (ตอนที่ี� 

1 การัย้ายถิ�นในป็รัะเที่ศ)

รัศ.ด้รั.โยธิน แสวงด้ี https://fb.watch/8hkcRq4Hqn/

EP.14-2 วิวัฒินาการัการัย้ายถิ�นข้อง

ป็รัะเที่ศไที่ยรั่วมสมัย (ตอนที่ี� 

2 การัย้ายถิ�นรัะหว่าง

ป็รัะเที่ศ)

อ.ด้รั.ภัที่รัาภรัณ์ จึงเลิศศิรัิ https://fb.watch/8hkbQC4Pvt/

EP.15 สุข้ภาวะที่างเพศ เพศภาวะ 

เพศวิถ:ี การัวิจัยที่ี�ต้องไป็ต่อ 

รัศ.ด้รั.อมรัา สุนที่รัธาด้า และ  

รัศ.ด้รั.ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต

https://fb.watch/8vTNd6Zzg4/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-670.pdf

EP.16 ป็รัะชากรักลุ่มเฉพาะคือใครั 

ที่ำาไมต้องวิจัยป็รัะชากรักลุ่ม

เฉพาะ

รัศ.ด้รั.สุชาด้า ที่วีสิที่ธิ� และ  

ผศ.ด้รั.ดุ้สิตา พ่�งสำารัาญ

https://fb.watch/90jfq_14W3/

EP.17 หน้าตาป็รัะชากรัไที่ยใน

อนาคต 

ศ.ด้รั.ป็ัที่มา ว่าพัฒินวงศ์ และ  

รัศ.ด้รั.จงจิตต์ ฤที่ธิรังค์

https://fb.watch/98ggj1YkTe/ https://ipsr.mahidol.ac.th/

ipsrbeta/FileUpload/PDF/

Report-File-671.pdf

 เสวนาโต๊๊ะกลม “50 ปี IPSR ม่�งหน้ามองอนาคต๊”
	 	 วัันศุุกร์ที่่�	12	พฤศุจิิกายน	2564	เวัลา	11.00-16.00	น.รูปแบับัออนไลน์ผ่่าน	
  Facebook Live : IPSRMahidolUniversity

   11.00-12.00 น.  ปาฐกถาพื่ิเศัษหัวิข้อ “ประชุากรไที่ยในภาวิะวิิกฤตโคุวิิดั-19”  
    โดัย นายวิ่ระศัักดัิ� วิิจัิตร์แสงศัร่ ผ้้วิ�าราชุการจัังหวิัดัอ�างที่อง

   13.30-14.00 น.  นำเสนอรายงาน 50 ปี IPSR: ประชุากรแลิะสังคุมีในวิัยคุรึ�งศัตวิรรษ  
    โดัย รองศัาสตราจัารย์ ดัร.กฤตยา อาชุวินิจักุลิ 

   14.00-16.00 น.  เสวินาโต๊ะกลิมี ผ้้ร�วิมีเสวินาดัังน่� 

    l รองศัาสตราจัารย์ ดัร.อาร่ จัำปากลิาย  
     ผ้้อำนวิยการสถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี 

    l ผ้้ชุ�วิยศัาสตราจัารย์ ดัร.ปิยวิัฒน์ เกตุวิงศัา 

     อาจัารย์ประจัำสถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี

    l ผ้้ชุ�วิยศัาสตราจัารย์ ดัร.สิรินที่ร์ยา พื่้ลิเกิดั 

     อาจัารย์ประจัำสถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี

   ดำเนินรายุการโดยุ รองศาสตราจารยุ์ ดร.กฤตยุา อาชิวันิจกุล

   ติดตามชิมยุ้อนหลังได้ท่� https://fb.watch/9XFHoQkP-7 หร่อ 

     https://theprachakorn.com/newsDetail.php?id=542
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   เสวนาโต๊๊ะกลม “50 ปี IPSR ม่�งหน้ามองอนาคต๊”
    วนัศุึกรท์่� 12 พื่ฤศึจกิายน 2564 เวลี่า 11.00-16.00 น. 
    รป่แบับัออนไลี่นผ์า่น Facebook Live : IPSRMahidolUniversity
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มุ่่�งสู่่�ความุ่เป็็นเลิศิในการบริการวชิาการ
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การบัริการวิชาการ “ประช่ม-ศึึกษาดููงาน”
 การอบัรม ประชุม แลี่ะเย่�ยมชมดุ่งาน ประจำาปี 2564

ร�ยก�ร ระดัับ จัำ�นวินครั�ง จัำ�นวินคน

เย่�ยมชั้มดัูงานำ ชั้าต์ิ 4 31

นำานำาชั้าต์ิ 1 2

รวิม 5 33

ร�ยก�ร ระดัับ จัำ�นวินครั�ง จัำ�นวินคน

ป็ระชัุ้ม ชั้าต์ิ 2 281

นำานำาชั้าต์ิ 2 2,475

รวิม 4 2,756

 การนำาเสนอผลี่งานระดุับันานาชาติ (มกราคม –ธุ์ันวาคม 2564)

จัำานำวินำการนำำาเสนำอผูลงานำวิิจััยในำที่่�
ป็ระชัุ้มระดัับันำานำาชั้าต์ิ (เรื�อง/คุนำ)

ป็ระเภที่การนำำาเสนำอแบับัป็ากเป็ล่า 
(Oral presentation)

ป็ระเภที่การนำำาเสนำอแบับั
โป็สเต์อร์ (Poster)

8 5 3

 การเข้าอบัรมภายในประเทศึเพ่ื่�อพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ (จำานวน 8 คน 11 ครั�ง) 

35

22
26

3

 การไดุ้รับัเชิญของบัุคลี่ากร

จำานวนครั�ง
อาจารย์พิื่เศึษ วิทยากร กรรมการ ท่�ปรึกษา

เสวนาวิชาการ “ใต๊้ชายคาประชากร”

 สถิ่าบันัฯ ไดุส่้งเสรมิใหม้ก่ารเผยแพื่ร่แลี่ะอภปิรายผลี่งานวิจยัแลี่ะประเดุน็วจิยัตา่ง ๆ 
ทกุวนัพุื่ธุ์ เวลี่า 12.30 – 13.30 น. โดุยเปดิุโอกาสใหบ้ัคุลี่ากรทั�งในแลี่ะนอกสถิ่าบันัฯ เป็นผ่น้ำา
เสนอแลี่ะผ่ร้ว่มฟังั จำานวนการนำาเสนอในเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคา” รวม 43 เร่�อง แบ่ังเปน็ 
กลีุ่่มวิจัยไดุ้ดุังน่� 

3, 7%
3, 7%

2, 5%

22, 51%

6, 14%

3, 7%
4, 9%

เสวนาใต้ชายคา

!.สงัคมไทยกบัการเปลี3ยนแปลงประชากรและครอบครัว 
;.ภาวะสงูวยัของประชากร 
?.เพศวิถี เพศภาวะ อนามยัเจริญพนัธุ์ และเอชไอวี/เอดส์ 
K.ประชากร สิ3งแวดล้อม และสขุภาพ 
M.การย้ายถิ3น ความเป็นเมือง และแรงงาน 
P.การติดตามและประเมินผล และระเบียบวิธีวิจยั 
S. อื3นๆ 
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“เดอะประชากร” 
www.theprachakorn.com
  ร้ปแบบใหมี�ของการประชุาสัมีพื่ันธี์งานวิิชุาการแลิะงานวิิจััยของสถาบันวิิจััยประชุากรแลิะสังคุมี ที่่�พื่ยายามี
จัะส่�อสารแลิะเชุ่�อมีร้อย “โลิกแห�งวิิชุาการแลิะการวิิจััย” กับ “โลิกแห�งคุวิามีเป็นจัริง” เข้าดั้วิยกันบนพื่่�นที่่�ส่�อออนไลิน์ 
เพื่่�อที่่�จัะเผยแพื่ร�คุวิามีร้้ สร้างคุวิามีเข้าใจั แลิะอาจัสร้างแรงบันดัาลิใจั ให้กับสังคุมีในวิงกวิ้าง รวิมีถึงผ้้อ�านที่่�สนใจั ในแง�
มีุมีดั้านต�าง ๆ ของคุำวิ�า “ประชุากร”

  “เดอะประชิากร” ตั�งใจัจัะผสมีผสานการส่�อสารในร้ปแบบที่่�หลิากหลิายเข้าไวิ้ดั้วิยกัน ไมี�วิ�าจัะเป็นบที่คุวิามี 
คุอลิัมีน์บที่สัมีภาษณ์ ภาพื่เคุลิ่�อนไหวิหร่อคุลิิปวิิดั่โอ แลิะงานเสวินาใต้ชุายคุาประชุากร ฯลิฯ โดัยมีุ�งหวิังวิ�า จัะเป็นอ่ก
หนึ�งส่�อออนไลิน์ที่่�ให้คุวิามีร้้ต�อสังคุมีในประเดั็นที่่�เก่�ยวิข้องกับประชุากรไดั้อย�างสร้างสรรคุ์ รอบดั้าน ถ้กต้อง แลิะน�า
เชุ่�อถ่อ โดัยการสร้างภาพื่ลิักษณ์ใหมี�ให้มี่คุวิามีที่ันสมีัย ที่ันเหตุการณ์ โดัยนำหลิักการตลิาดัหร่อการที่ำ Branding เข้า
มีาใชุ้เป็นหลิักเกณฑ์์ในการพื่ัฒนาภาพื่ลิักษณ์ใหมี� ดัังน่� 

  1. Attribute: ภาพื่ลิกัษณ์ใหมี� เรย่บหร ้ด้ัแพื่ง ด้ัวิยการส่�อสารผ�านภาษาที่่�เรย่บง�าย แต�ข้อมีล้ิหนกัแน�น เชุ่�อถอ่ได้ั 

  2. Benefit: ผ้้อ�านจัะไดั้คุวิามีร้้ผ�านบคุวิามีวิิชุาการดั้านประชุากรแลิะสังคุมีที่่�เข้าใจัง�าย อ�านสนุก ไมี�ตกเที่รนดั์ 

  3. Value: เมี่�อผ้้อ�านไดั้อ�านบที่คุวิามีจัะร้้สึกมี่สาระ ฉลิาดั ที่ันสถานการณ์ดั้านประชุากรแลิะสังคุมี

  4. Personality: บุคุลิิกจัะแสดังถึงนักวิิชุาการสมีัยใหมี� เข้าถึงไดั้ เป็นกันเอง

บัทัค่วิามในเดอะประชากิร แบั่งเป็น 8 หมวิดหมู่ดังน้�
  Ageing – การส้งวิัย

  Culture, travel and arts – ศัิลิปะวิัฒนธีรรมีแลิะการที่�องเที่่�ยวิ 

  Family – คุรอบคุรัวิ 

  Gender – เพื่ศัภาวิะ

  Health – สุขภาพื่ 

  Migration – การย้ายถิ�น

  Socio-economic – ดั้านเศัรษฐกิจัแลิะสังคุมี 

  Others – ในแง�มีุมีอ่�น ๆ ที่่�อย้�รอบตัวิ แต�อาจัยังไมี�ไดั้ถ้กจััดัอย้�ในกลิุ�มีดัังที่่�กลิ�าวิมีา 

ในปี 2564 ม้บัทัค่วิามในเวิ็บัไซติ์เดอะประชากิรรวิมทัั�งสิ�น 145 บัทัค่วิาม*   
แบั่งติามหมวิดหมู่ได้ดังน้�

Ageing 16

Culture, Travel & Art 17

Family 7

Gender 4

Health 26

Migration 10

Others 62

Socio-economic 3

* รวมบทความท่�ตี่พิิมพิ์ในจดหมายข่่าวประชากรและการพิัฒนา

นอกจัากน่�ยังมี่เน่�อหาในคุอลิัมีน์ Prachakorn Forum จัำนวิน 14 เร่�อง แลิะ In-house Seminar จัำนวิน 29 เร่�อง

Prachakorn Forum 14

In-house Seminar 29
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หนังสือ/ตำารัาวิชาการั 14,102 เล่ม

วิที่ยานิพนธ์ 1,230 เล่ม

รัายงานการัวิจัย 91 เล่ม

วารัสารัฉบับป็ัจจ่บัน 1,432 เล่ม/ฉบับ

วารัสารัเย็บเล่ม 176 เล่ม/ฉบับ

ซัีด้ีรัอม 1,285 แผ่น

ร์วม 18,316 (เล่่ม/ฉบัับั/แผ่่น)

ห้องสม่ดูเฉพาะทาง
ดู้านประชากรศึาสต๊ร์ และส่งคมศึาสต๊ร์

จำานวนทรัพื่ยากรสารสนเทศึท่�ม่ให้บัริการ ณ วันท่� 31 ธุ์ันวาคม 2564

ศ่นย์อ์้า้งอ้งิข้อ้้มุ่ล่ิ
ทางป็ระชากรแลิะสัู่งคมุ่
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	 ศ่นย์อ์้า้งอ้งิข้อ้้มุ่ล่ิทางป็ระชากรแลิะสัู่งคมุ่

ศูนยุ์ศตวร์ร์ษิิกชน (Thai Centenarians Center)
www.thaicentenarian.mahidol.ac.th
 มีวัตถุป็รัะสงค์เป็็นแหล่งข้้อม้ลความร้้ัเกี�ยวกับผ้้ส้งอายุและศตวรัรัษิิกชนหรืัอป็รัะชากรัทีี่�มีอายุ 

100 ป็ีข้ึ�นไป็ (Centenarian-คนรั้อยป็ีหรัือศตวรัรัษิิกชน) ในป็รัะเที่ศไที่ย เพ่�อศึกษิาชีวิตความเป็็นอย้่ข้อง

คนอายุ 100 ป็ี สอด้คล้องกับกิจกรัรัมข้องมหาวิที่ยาลัยมหิด้ลที่ี�นำาเสนอข้้อม้ลผ่านบที่ความ สถิติตัวเลข้ 

คำาศัพที่์ ข้่าวสารัความรั้้ วิที่ยานิพนธ์ งานวิจัย บที่ความ และกรัะด้านข้่าว 

ศูนยุ์ศึกษิาการ์ยุ้ายุถิ่ิ�นมหิิดล่ (Mahidol Migration Center) 
www.migrationcenter.mahidol.ac.th
 จัด้ตั�งข้ึ�นเพ่�อส่งเสรัิมสนับสนุนและพัฒินาการัศึกษิาวิจัยเชิงนโยบายด้้านการัย้ายถิ�นเป็็นศ้นย์

เผยแพรั่ข้้อม้ลข้่าวสารัข้องสถาบันฯ และหน่วยงานเครัือข้่ายความรั่วมมือข้องสถาบันฯ ผ่านกิจกรัรัมการั

วิจัยแบบสหวิที่ยาการัและการัแลกเป็ลี�ยนเรัียนรั้้ เพ่�อพัฒินาคุณภาพชีวิตข้องผ้้ย้ายถิ�นในป็รัะเที่ศไที่ยและ

ในภ้มิภาคผ่านที่างงานวิจัยสิ�งตีพ่มพ์และจด้หมายข้่าว

มิเตอร์์ปร์ะเทศไทยุ (Thailandometers) 
www.thailandometers.mahidol.ac.th
 สถาบันฯ ได้้พัฒินา “มิเตอรั์ป็รัะเที่ศไที่ย” เป็็นเครัื�องมือนำาเสนอสถิติข้้อม้ลด้้านป็รัะชากรั 

สุข้ภาพอนามัย เศรัษิฐกิจสังคมและสิ�งแวด้ล้อม “ตามเวลาจรัิง” เพ่�อให้สาธารัณชนเห็นความสำาคัญข้อง

ข้้อมล้ด้้านป็รัะชาการัและสามารัถนำาข้้อม้ลไป็ใช้อ้างอิงได้้ สถิติข้้อม้ลที่ี�นำาเสนอในมิเตอร์ัป็รัะเที่ศไที่ยได้้จาก

การัคาด้ป็รัะมาณข้อง “คณะที่ำางานฉายภาพป็รัะชาการั” ข้องสถาบันฯ ซัึ�งใช้ข้้อม้ลจากการัจด้ที่ะเบียน 

และการัสำารัวจจากแหล่งต่างๆ คำานวณอัตรัา และตัวชี�วัด้ต่างๆ เพ่�อนำาเสนอให้เห็นภาพการัเป็ลี�ยนแป็ลง

ข้องตัวชี�วัด้เหล่านั�นตามเวลาที่ี�เป็ลี�ยนไป็

ศูนยุ์วิจััยุความสุขคนทำางานแหิ่งปร์ะเทศไทยุ 
(Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)
www.happinometer.com 
 ศ้นย์วิจัยความสุข้คนที่ำางานแห่งป็รัะเที่ศไที่ย เป็็นส่วนหนึ�งข้องการัด้ำาเนินงานข้องโครังการั 

“การัพัฒินาสรั้างเสรัิมความสุข้คนที่ำางานแห่งป็รัะเที่ศไที่ย” ได้้รัับการัสนับสนุนจากสำานักสุข้ภาวะองค์กรั 

สำานักงานกองทีุ่นสนับสนุนการัสรั้างเสรัิมสุข้ภาพ (สสส.) มีวัตถุป็รัะสงค์เพ่�อใหเป็็นศ้นย์กลางที่างด้้าน

การัศึกษิาวิจัย การัแลกเป็ลี�ยนเรัียนรั้้ บรัิการัด้้านองค์ความรั้้ และแหล่งอ้างอิงที่างวิชาการัที่ี�สำาคัญ อีก

ที่ั�งยังเป็็นแหล่งเผยแพรั่องค์ความรั้้ด้้านการัวิจัย เพ่�อพัฒินาคุณภาพชีวิตคนที่ำางาน องค์ความรั้้ด้้านการั

วิจัยสุข้ภาวะองค์กรั และการับรัิหารัจัด้การัองค์กรัแห่งความสุข้ รัวมถึงการัให้คำาป็รัึกษิาเรัื�องความสุข้คน

ที่ำางานเชิงวิชาการั เพ่�อการัพัฒินาสรั้างเสรัิมสุข้ภาวะองค์กรัอย่างต่อเนื�องและยั�งยืน

ศัพทานุกร์มการ์วิจััยุทางปร์ะชากร์แล่ะสังคม  
www.popterms.mahidol.ac.th
 มีวัตถุป็รัะสงค์เพ่�อรัวบรัวมศัพที่์วิชาการัด้้านการัวิจัยที่างป็รัะชากรัศาสตรั์และสังคมศาสตรั์ 

โด้ยถอด้ความหมายจากภาษิาอังกฤษิให้เป็็นภาษิาไที่ย ซัึ�งเป็็นเครัื�องมือสำาคัญสำาหรัับสื�อความคิด้และ

ข้้อม้ลความรั้้ต่างๆ  การัสรั้างศัพที่์ให้เป็็นภาษิาไที่ยจะช่วยเป็็นสื�อกลางรัะหว่างนักวิจัยที่างสังคมศาสตรั์

ต่างสาข้ากันและรัะหว่างนักวิจัยกับคนที่ั�วไป็ การัเผยแพรั่ข้้อม้ลความรั้้ผ่านที่างโครังการัศัพที่านุกรัมฯ นี�

ถือเป็็นภารักิจสำาคัญข้องสถาบันฯ โด้ยมีการันิยามศัพที่์ฯ ป็รัับป็รัุงแก้ไข้ศัพที่์บัญญัติ และคำาอธิบาย

ศัพที่์ที่ี�ได้้รัวบรัวมไว้แล้วให้สมบ้รัณ์ข้ึ�น มีการัจัด้แบ่งศัพที่์ที่ี�จะนิยามออกเป็็น 3 หมวด้ใหญ่ คือ (1) การั

วิจัย (2) ป็รัะชากรั และ (3) สังคม 

 การ์วิจัยัุ เป็็นศัพท์ี่ที่างด้้านการัวิจัยที่างสังคมศาสตร์ั ที่ั�งเชงิป็ริัมาณและคุณภาพ รัะเบยีบวิธวิีจยั  

  การัเก็บรัวบรัวมข้้อม้ล ป็รัะมวลผล วิเครัาะห์ และเสนอผล รัวมที่ั�งศัพที่์สถิติต่างๆ  

  ที่ี�ใช้ในการัวิจัย

 ปร์ะชากร์ เป็็นศัพท์ี่ที่างด้้านป็รัะชากรัศาสตร์ั ป็รัะชากรัวิที่ยา และการัศึกษิาเรืั�องป็รัะชากรัทัี่�วๆ ไป็

 สังคม เป็็นศัพที่์ที่างสังคม สุข้ภาพ การัวางแผนครัอบครััว อนามัยเจรัิญพันธุ์ รัวมที่ั�ง 

  เรัื�องนิเวศวิที่ยาและสิ�งแวด้ล้อม ซึั�งเกี�ยวข้้องกับงานวิจัยที่างสังคมที่ี�สถาบันฯ ให ้

  ความสนใจและด้ำาเนินการัอย้่

 นอกจากนั�น ยังมีศัพที่์ที่ี�อาจเรัียกว่าอย้่ใน “หมวด้อื�นๆ” คือ ไม่สามารัถจัด้เข้้าหมวด้ใด้ในที่ั�งสาม

หมวด้ด้ังกล่าวอย้่อีกจำานวนหนึ�ง เช่น ชื�อหน่วยงาน หรัือองค์การัต่างๆ 

ดีโมพีเดียุ พจันานุกร์มปร์ะชากร์ศาสตร์์ 
Th-ll.demopaedia.org/wiki
 คณะกรัรัมาธิการัป็รัะชากรัแห่งสหป็รัะชาชาติ เสนอให้จดั้ที่ำาพจนานุกรัมป็รัะชากรัศาสตร์ัพหุภาษิา 

โด้ยมสีหพนัธ์รัะหว่างป็รัะเที่ศเพ่�อการัศึกษิาที่างวิที่ยาศาสตร์ัเรืั�องป็รัะชากรั (International Union for the 

Scientific Study of Population: IUSSP) รัับหน้าที่ี�ด้ำาเนินการัตั�งแต่ป็ี 2498 มีวัตถุป็รัะสงค์เพ่�อ

รัวบรัวมคำาศัพที่์ที่างป็รัะชากรั 

 ในป็ี 2552 มีโครังการัป็รัับป็รัุงพจนานุกรัมป็รัะชากรัศาสตรั์พหุภาษิาข้ึ�น โด้ยการัใช้สื�อ

อินเที่อรั์เน็ตที่ี�เรัียกว่า “ด้ิโมพีเด้ีย” ซัึ�งพัฒินาการันำาเสนอด้้วยวิธีการัข้องวิกิ (Wiki-based) และมีแผนที่ี�

จะเพ่�มภาษิาข้องป็รัะเที่ศในที่วีป็เอเชียอกี 6 ภาษิา คอื ภาษิาเกาหลี อนิโด้นเีซัยี มาเลย์ เนป็าล ไที่ย และเวียด้นาม 

ป็ัจจ่บันมีที่ั�งหมด้ 14 ภาษิา โด้ยผ้้ใช้พจนานุกรัมสามารัถค้นหาศัพที่์ป็รัะชากรัศาสตรั์คำาหนึ�ง แล้วโยงไป็ส้่

ศัพที่์อื�นๆ ที่ี�เกี�ยวข้้องกัน หรัือเป็ลี�ยนไป็ด้้ศัพที่์คำานั�นในอีกภาษิาหนึ�งหรัืออีกฉบับพ่มพ์หนึ�ง เนื�องจาก

พจนานุกรัมที่ี�พ่มพ์แต่ละฉบับป็รัะกอบด้้วยบที่ต่างๆ ตามป็รัะเด็้นเรัื�อง พจนานุกรัมป็รัะชากรัศาสตรั์ 

พหุภาษิา ฉบับป็รัับให้เป็็นเอกภาพ ฉบับภาษิาไที่ยเสรั็จสิ�นในเด้ือนสิงหาคม พ.ศ.2556
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ศูนยุ์พัฒนาองค์ความร์ู้ด้านกิจักร์ร์มทางกายุปร์ะเทศไทยุ 
(Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre: TPAK)
https://tpak.or.th/
 เป็็นหน่วยงานอ้างอิงข้้อม้ลและองค์ความร้้ัจากการัวิจัยที่างด้้านกิจกรัรัมที่างกายในมิติที่าง

ป็รัะชากรัศาสตรั์และสังคมศาสตรั์ โด้ยกำาหนด้บที่บาที่หน้าที่ี�ในการัสนับสนุนองค์ความรั้้ และสรั้างพ่�นที่ี�

ที่างวิชาการั สำาหรัับการัที่ำาวิจัยที่างด้้านกิจกรัรัมที่างกายในป็รัะเด้็นที่ี�เกี�ยวข้้อง จัด้ที่ำาฐานข้้อม้ล รัวมถึง

วิเครัาะห์ สังเครัาะห์ข้้อม้ลเพ่�อใช้ในการัสื�อสารัสาธารัณะ และการัสื�อสารัที่างนโยบายที่ี�จำาเป็็นต่อการั

สนับสนุนการัข้ับเคลื�อนนโยบายด้้านการัส่งเสรัิมกิจกรัรัมที่างกายข้องป็รัะชากรัไที่ยเพ่�อการัมีสุข้ภาวะ

องค์รัวม

“เดอะ ปร์ะชากร์” http://www.theprachakorn.com/about_us.php
 รั้ป็แบบใหม่ข้องการันำาเสนอ “ป็รัะชากรัและการัพัฒินา” ข้องสถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม ที่ี�

พยายามจะสื�อสารัและเชื�อมรั้อย “โลกแห่งวิชาการัและการัวิจัย” กับ “โลกแห่งความเป็็นจรัิง” เข้้าด้้วยกัน

บนพ่�นที่ี�สื�อออนไลน์ เพ่�อที่ี�จะเผยแพรั่ความรั้้ สรั้างความเข้้าใจ และอาจสรั้างแรังบันด้าลใจ ให้กับสังคมใน

วงกว้าง รัวมถึงผ้้อ่านที่ี�สนใจ ในแง่มุมด้้านต่าง ๆ ข้องคำาว่า “ป็รัะชากรั”

 “เดอะ ปร์ะชากร์” ตั�งใจจะผสมผสานการัสื�อสารัในรั้ป็แบบที่ี�หลากหลายเข้้าไว้ด้้วยกัน ไม่ว่าจะ

เป็็นบที่ความ คอลัมน์บที่สัมภาษิณ์ ภาพเคลื�อนไหว และงานเสวนาใต้ชายคาป็รัะชากรั ฯลฯ โด้ยมุ่งหวังว่า 

จะเป็็นอีกหนึ�งสื�อออนไลน์ที่ี�ให้ความรั้้ต่อสังคมในป็รัะเด้็นที่ี�เกี�ยวข้้องกับป็รัะชากรัได้้อย่างสรั้างสรัรัค์ รัอบ

ด้้าน ถ้กต้อง และน่าเชื�อถือ

1. ก้าวต่อไปกับัการ์จััดการ์ปัญหิาโร์คอ้วนในเด็กไทยุ
 ผู่้แต่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล 

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	143	ครั้้�ง)

2. The Way Forward on Childhood Obesity Prevention in Thailand
 Author: Institute for Population and Social Research, Mahidol University 

	 	 (Total	74	Download)

3. คู่มือการ์เขียุนแผ่นปฏิิบััติการ์สร์้างเสร์ิมคร์อบัคร์ัวมีสุข
 ผู่แ้ต่ง: วรัรัณี หตุะแพที่ย์, กัญญาพัชรั สทุี่ธเิกษิม, ศริิันนัท์ี่ กติตสิขุ้สถติ, 

  ป็รีัยา พลอยรัะย้า, สุภรัต์ จรััสสิที่ธิ�, บุรัเที่พ โชคธนานุก้ล, สุภาณี ป็ลื�มเจรัิญ,  

  กาญจนา ตั�งชลที่ิพย์, พัจนันที่์ ศิรัิรััตน์มงคล, มรัุพัชรั นามข้าน 

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	65	ครั้้�ง)

4. คู่มือการ์สร์้างเสร์ิม คร์อบัคร์ัวมีสุข
 ผู่แ้ต่ง: สุภรัต์ จรััสสทิี่ธิ�, ป็รีัยา พลอยรัะย้า, ศิริันนัท์ี่ กติตสิขุ้สถติ, วรัรัณ ีหตุะแพที่ย์,  

  กญัญาพัชรั สทุี่ธเิกษิม, สุภาณ ีป็ลื�มเจริัญ, บรุัเที่พ โชคธนานุกล้,  

  กาญจนา ตั�งชลที่พิย์, พัจนนัท์ี่ ศริิัรััตน์มงคล, มรุัพชัรั นามข้าน

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	103	ครั้้�ง)

5. ก้าวแร์กของปฐมภููมิในเร์ือนจัำากับัชีวิตต้องขังที�กำาหินดสุขภูาพ
 ผู่แ้ต่ง: กลุภา วจนสารัะ, กฤตยา อาชวนจิกลุ

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	104	ครั้้�ง)

6. สถิ่านการ์ณ์์แล่ะแนวโน้มสภูาพการ์ทำางานของผู่้สูงอายุุไทยุ: การ์วิเคร์าะหิ์ 
 จัากข้อมูล่การ์สำาร์วจัร์ะดับัปร์ะเทศ
 ผู่แ้ต่ง: เฉลิมพล แจ่มจันที่รั์, สุภรัต์ จรััสสิที่ธิ�

 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	144	ครั้้�ง)

7. เอกสาร์ Infographic การ์สำาร์วจัผ่ล่กร์ะทบัของการ์ Lockdown ต่อผู่้สูง 
 อายุุที�มีร์ายุได้น้อยุในปร์ะเทศไทยุ
 ผู่แ้ต่ง: ณป็ภัช สจันวกุล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	155	ครั้้�ง)

8. นวัตกร์ร์มสร์้างเสร์ิมคร์อบัคร์ัวมีสุขคนทำางานองค์กร์
 ผู่แ้ต่ง: กัญญาพัชรั สุที่ธิเกษิม, วรัรัณี หุตะแพที่ย์, ป็รัียา พลอยรัะย้า, 

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	130	ครั้้�ง)

หน่งสือและรายงานการวิจั่ย
ข้อมูลี่ ณ วันที่่� 30 ธุ์ันวาคม 2564
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9. นิยุามปร์ะเภูทคร์อบัคร์ัวแล่ะดัชนี ตัวชี�วัดคร์อบัคร์ัวอยุู่ดีมีสุข: การ์ทบัทวน 
 วร์ร์ณ์กร์ร์ม
 ผู่แ้ต่ง: รัศรัินที่รั์ เกรัย์ , กาญจนา ตั�งชลที่ิพย์, วากาโกะ ที่าเคด้ะ, วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	91	ครั้้�ง)

10. บัทความวิชาการ์ด้านคร์อบัคร์ัว
 ผู่แ้ต่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	73	ครั้้�ง)

11. สุขภูาพคนไทยุ 2564 : COVID-19 มหิันตภูัยุร์้ายุเขยุ่าโล่ก
 ผู่แ้ต่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล 
	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	155	ครั้้�ง)

12. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตหิ้วยุขวาง) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู่แ้ต่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	43	ครั้้�ง)

13. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตร์าชเทวี) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู่แ้ต่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	51	ครั้้�ง)

14. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตบัางร์ัก) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู่แ้ต่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	99	ครั้้�ง)

15. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตบัางนา) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู่แ้ต่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	31	ครั้้�ง)

16. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตดอนเมือง) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู่แ้ต่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	39	ครั้้�ง)
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17. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตล่าดพร์้าว) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	37	ครั้้�ง)

18. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตหินองจัอก) กร์ุงเทพมหิานคร์
 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

  (จำานวนด้าวน์โหลด้ 46 ครัั�ง)

19. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตปร์ะเวศ) กร์ุงเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	38	ครั้้�ง)

20. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตธนบัุร์ี) กร์ุงเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	38	ครั้้�ง)

21. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตทวีวัฒนา) กร์ุงเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	42	ครั้้�ง)

22. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตบัางพล่ัด) กร์ุงเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	37	ครั้้�ง)

23. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตบัางบัอน) กร์ุงเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	30	ครั้้�ง)

24. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสุขภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (เขตบัางแค) กร์ุงเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	41	ครั้้�ง)
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25. การ์พัฒนาแนวทางการ์ดำาเนินงานเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ ชุดข้อมูล่ทาง 
 สังคมแล่ะสขุภูาพของปร์ะชาชน ร์ายุเขต (ภูาพร์วม 13 เขต) กรุ์งเทพมหิานคร์
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, มาลี สันภ้วรัรัณ์, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล, ณัฐณิชา ลอยฟ้า,  

  วรัรัณี หุตะแพที่ย์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	62	ครั้้�ง)

26. สถิ่านการ์ณ์์ผู่้สูงอายุุไทยุ พ.ศ. 2563
	 ผู้้�แต่่ง: ป็รัาโมที่ย์ ป็รัะสาที่กุล, ภ้ษิิต ป็รัะคองสาย, ลัด้ด้า, ศิรัิวรัรัณ  

  อรัุณที่ิพย์ ไพฑู้รัย์, ผ้้อำานวยการักองยุที่ธศาสตรั์และแผนงาน กรัมกิจการั

  ผ้้ส้งอายุ, วิรัาภรัณ์ โพธิศิรัิ, อภิชาติ ธัญญาหารั, สกานต์ บุนนาค,  

  ผ้้อำานวยการักลุ่มงานวิชาการั กองทีุ่นผ้้ส้งอายุ, กรัมส่งเสรัิมการั 

  ป็กครัองส่วนท้ี่องถิ�น กรัะที่รัวงมหาด้ไที่ย, จงจิตต์ ฤที่ธิรังค์, ศทุี่ธดิ้า ชวนวนั,  

  ณป็ภัช สัจนวกุล, สุภรัต์ จรััสสิที่ธิ�, กาญจนา เที่ียนลาย

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	259	ครั้้�ง)

28. Thai Health Report 2021 : The COVID-19 pandemic
	 Author: Institute for Population and Social Research, Mahidol University

	 	 (Total	78	Download)

29. การ์พัฒนาเพ่�อใหิ้เกิดการ์จััดการ์ชุดข้อมูล่ทางสังคมแล่ะสุขภูาพเขตเมือง 
 ในสถิ่านการ์ณ์์โควิด-19
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, วรัรัณี หุตะแพที่ย์, วิภาพรั จารัุเรัืองไพศาล,  

  ณัฐณิชา ลอยฟ้า, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์),  

  มาลี สันภ้วรัรัณ์, ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	50	ครั้้�ง)

1. Prachakorn Forum EP.0 | โล่กที� 3 แล่ะพ่�นที�เรี์ยุนรู้์ของเด็กยุุค COVID-19
	 ผู้้�แต่่ง: ภ้เบศรั์ สมุที่รัจักรั

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด		72	ครั้้�ง)

2. Prachakorn Forum EP.1 | การ์เล่่น : เสรี์ภูาพของเด็กๆ ที�ถิ่กูมองข้าม
	 ผู้้�แต่่ง: ป็ิยวัฒิน์ เกตุวงศา

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	64	ครั้้�ง)

3. Prachakorn Forum EP.2 | ความยุากล่ำาบัาก (ยิุ�งข้�น) ในการ์เข้าถิ่งึบัริ์การ์   
 ทำาแท้งในช่วงโควิด-19
	 ผู้้�แต่่ง: กฤตยา อาชวนิจกุล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	58	ครั้้�ง)

25 26

27 28

29 1

2 3

Policy Brief

4. Prachakorn Forum EP.3 | Young people and COVID-19 in Thailand
	 Author: Marc Voelker

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	63	ครั้้�ง)

5. Prachakorn Forum EP.4 | การ์ทำางาน คร์อบัคร์วั ความสุข ในสถิ่านการ์ณ์์ 
 โควิด-19
	 ผู้้�แต่่ง: ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	69	ครั้้�ง)

6. Prachakorn Forum EP.5 | ร์กัววัให้ิผ่กู ร์กัล่กู (ไม่) ให้ิตี
	 ผู้้�แต่่ง: อารัี จำาป็ากลาย

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	56	ครั้้�ง)

7. Prachakorn Forum EP.6 | ความมั�นคงทางปร์ะชากร์แล่ะสังคม: นโยุบัายุ 
 การ์ทดแทนปร์ะชากร์ในศตวร์ร์ษิที� 21
	 ผู้้�แต่่ง: อภิชาติ จำารััสฤที่ธิรังค์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	90	ครั้้�ง)

8. Prachakorn Forum EP.7 | สงูวยัุในเมืองหิล่วง
	 ผู้้�แต่่ง: สุรัีย์พรั พันพ่�ง, ตะวันชัย จิรัป็รัะมุข้พ่ที่ักษิ์ (นายแพที่ย์)

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	100	ครั้้�ง)

9. Prachakorn Forum EP.8 | ยุ้อนอดตี มองปัจัจุับันั วาดอนาคต งานวิจัยัุ 
 พฤตกิร์ร์มสขุภูาพ
	 ผู้้�แต่่ง: ชื�นฤที่ัย กาญจนะจิตรัา, เฉลิมพล แจ่มจันที่รั์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	57	ครั้้�ง)

10. Prachakorn Forum EP.9 | จัาก 50 ล้่านปร์ะชากร์ สูสั่งคมสงูวยัุร์ะดบััสดุยุอด
	 ผู้้�แต่่ง:	 ป็รัาโมที่ย์ ป็รัะสาที่กุล, ศุที่ธิด้า ชวนวัน 

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	72	ครั้้�ง)

11. Prachakorn Forum EP.10 | วัยุรุ่์นแล่ะคร์อบัครั์วในโล่กสมยัุใหิม่ 
	 ผู้้�แต่่ง: ชาย โพธิสิตา , จรััมพรั โห้ลำายอง

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	48	ครั้้�ง)
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12. Prachakorn Forum EP.11 | ภูาพสะท้อนงานวิจัยัุด้านคร์อบัครั์ว work  
 life balance แล่ะคุณ์ภูาพชีวิต
	 ผู้้�แต่่ง: อภิชาติ จำารััสฤที่ธิรังค์ , มนสิการั กาญจนะจิตรัา

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	57	ครั้้�ง)

13. Prachakorn Forum EP.13 | นโยุบัายุนำาเข้าแร์งงานข้ามชาต ิในยุุค Global  
 Citizen
	 ผู้้�แต่่ง: กฤตยา อาชวนิจกุล , สักกรัินที่รั์ นิยมศิลป็์ 

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	10	ครั้้�ง)

14. Prachakorn Forum EP.15 | สุขภูาวะทางเพศ เพศภูาวะ เพศวิถิ่:ี การ์วิจัยัุที� 
 ต้องไปต่อ
	 ผู้้�แต่่ง: อมรัา สุนที่รัธาด้า, ศิรัินันที่์ กิตติสุข้สถิต

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	12	ครั้้�ง)

15. Prachakorn Forum EP.17 | หิน้าตาปร์ะชากร์ไทยุในอนาคต
	 ผู้้�แต่่ง: ป็ัที่มา ว่าพัฒินวงศ์, จงจิตต์ ฤที่ธิรังค์

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	60	ครั้้�ง)

1. จัดหิมายุข่าวปร์ะชากร์แล่ะการ์พัฒนา (ปีที� 41 ฉบับััที� 2 ธนัวาคม 2563- 
 มกร์าคม 2564)
	 ผู้้�แต่่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	126	ครั้้�ง)

2. จัดหิมายุข่าวปร์ะชากร์แล่ะการ์พัฒนา (ปีที� 41 ฉบับััที� 3 กมุภูาพันธ์- 
 มีนาคม 2564 )
 ผู้้�แต่่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	43	ครั้้�ง)

3. จัดหิมายุข่าวปร์ะชากร์แล่ะการ์พัฒนา (ปีที� 41 ฉบับััที� 4 เมษิายุน- 
 พฤษิภูาคม 2564)
	 ผู้้�แต่่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	45	ครั้้�ง)

4. จัดหิมายุข่าวปร์ะชากร์แล่ะการ์พัฒนา (ปีที� 41 ฉบับััที� 5 มถิิ่นุายุน- 
 กร์กฎาคม 2564)
	 ผู้้�แต่่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	74	ครั้้�ง)

12 13

14 15

1 2

3 4

ประชากรและการพ่ฒนา ฉบั่บัท่� 1-6

5. จัดหิมายุข่าวปร์ะชากร์แล่ะการ์พัฒนา (ปีที� 41 ฉบับััที� 6 สิงหิาคม- 
 กันยุายุน 2564)
	 ผู้้�แต่่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	55	ครั้้�ง)

6. จัดหิมายุข่าวปร์ะชากร์แล่ะการ์พัฒนา (ปีที� 42 ฉบับััที� 1 ตุล่าคม –  
 พฤศจิักายุน 2564)
	 ผู้้�แต่่ง: สถาบันวิจัยป็รัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

	 	 (จำำ�นวนด�วน์โหลด	57	ครั้้�ง)

5 6
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วทิยุ  

โทรทศัน์ 

นิทรรศการ 

จัำานวนข่�าว และบัทความท่�เผยแพร�
ผ�านสื�อช�องทางต๊�าง ๆ

จำานวนผู้เข้าชมเว็บไซติ� ปี 2561 – ปี2564

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เวิบ็ัไซติส์ถาบันัวิจิำยัปีระชากรและสงัค์ม
www.ipsr.mahidol.ac.th 336,958 270,213 212,646 161,532
ศูนูยศ์ูติวิรรษิกิชน
www.thaicentenarian.mahidol.ac.th 51,893 46,350 4,228 4,902
มเิติอรป์ีระเทศูไทย
www.thailandometers.mahidol.ac.th 48,017 30,498 16,420 11,783
ศูนูยศ์ูกึษิาการยา้ยถิ�นมหิดล
www.migrationcenter.mahidol.ac.th 6,173 2,857 1,392 905
ศูพัทานุกรมทางปีระชากรและสงัค์ม
www.popterms.mahidol.ac.th 26,540 25,962 4,511 6,711
จำดหมายข่�าวิปีระชากรและการพฒันา
www.newsletter.ipsr.mahidol.ac.th 163,439 174,634 6,925 1,339
The Prachakorn
www.theprachakorn.com 8,622 14,457 30,539 41,044

ทำาน่บัำาร่งศิึลปว่ฒนธรรม 6 กิจักรรม
กิจักรรมเพื�อช่มชน 2 กิจักรรม 

กจิำกรรมเพ่�อชุุมชุน

8 มกราค์ม 2564
 การจำดัิกจิำกรรมกรรมขอรบับรจิำาคบราเก�าเสู่�อม
สูภูาพเพ่�อสู�งติ�อใหแ้ก�ฝ� ายกจิำกรรมเพ่�อสูงัคม (CSR) บริษ์ทัี่ 
ไที่ยวาโก ้จำำากดัิ (มหาชุน) นำาไป็กำาจำดัิขยะอย�างถิ่กูวิธ่ี แลื่ะ
สูรา้งจำติิสูำานกึรักดิแูลื่สูิ�งแวดิลื่อ้ม ภูายใติ ้ แนวคิดิ Zero 
Waste 

15 ธินัวิาค์ม 2564
 การจำัดิกิจำกรรมกรรมขอรับบริจำาคป็ฏิิทิี่น 
สูมุดิโน้ติ แลื่ะกระดิาษ์ขาวใชุ�แลื่้ว เพ่�อจำำาหน�ายเป็น็เงิน
บริจำาคสูมที่บทีุ่นผลื่ิติหนังสู่ออักษ์รเบรลื่ล์ื่ให้แก�ศูันย์
เที่คโนโลื่ยก่ารศักึษ์าเพ่�อคนติาบอดิ มูลื่นธิีชิุ�วยคนติาบอดิ
แห�งป็ระเที่ศัไที่ย ในพระบรมราชิุนูป็ถิ่ัมภู์ 

กจิำกรรมที่ำานบุำารุงฯ

2 มนีาค์ม 2564
 สูถิ่าบันวจิำยัป็ระชุากรแลื่ะสัูงคม เขา้ร�วมพธิีว่าง
พานพุ�มถิ่วายราชุสัูกการะพระบรมรูป็สูมเด็ิจำพระบรม
ราชุชุนก เน่�องในงาน “52 ป่็วันพระราชุที่านนาม 133 ป่็ 
มหาวิที่ยาลื่ัยมหิดิลื่” ณ มหิดิลื่สูิที่ธีาคาร
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24 กนัยายน 2564
 การเข้าร�วมพิธีว่างพวงมาลื่าถิ่วายราชุสัูกการะ 
พระราชุานุสูาวรย่ส์ูมเดิจ็ำพระมหิติลื่าธิีเบศัร อดุิลื่ยเดิชุวกิรม 
พระบรมราชุชุนก เน่�องในวันมหิดิลื่ ป็ระจำำาป่็ 2564 ณ 
ลื่านพระราชุานสุูาวร่ยฯ์ ศูันย์การเร่ยนรูม้หิดิลื่ มหาวิที่ยาลื่ยั
มหิดิลื่ 

12 พฤศูจำกิายน 2564
 การจำดัิพธิีท่ี่ำาบุญเน่�องในโอกาสูครบรอบ 50 ป่็ 
คลื่้ายวันสูถิ่าป็นาสูถิ่าบันวิจำัยป็ระชุากรแลื่ะสูังคม 
มหาวิที่ยาลื่ยัมหดิิลื่ รูป็แบบออนไลื่น์

12 พฤศูจำกิายน 2564
 การมอบทุี่นการศึักษ์าให้แก�นกัเร่ยนในเขติอำาเภูอ
พุที่ธีมณฑลื่ จำำานวน 7 โรงเรย่น เน่�องในวาระครบรอบ 50 ป่็ 
สูถิ่าบนัวจิำยัป็ระชุากรแลื่ะสูงัคม วนัที่่� 14 พฤศัจำกิายน 2564 
 

3 ธินัวิาค์ม 2564
 การเข้าร�วมพิธี่ที่ำาบุญติักบาติรเพ่�อถิ่วายเป็็น 
พระราชุกุศัลื่ แลื่ะพิธี่ถิ่วายราชุสูดิุด่ิน้อมรำาลื่ึกใน 
พระมหากรุณาธีคิณุ พระบาที่สูมเด็ิจำพระบรมชุนกาธีเิบศัร 
มหาภููมิพลื่อดิลุื่ยเดิชุมหาราชุ บรมนาถิ่บพิติร ณ 
สูำานักงานอธีิการบดิ่ มหาวิที่ยาลื่ัยมหิดิลื่ 

30 ธินัวิาค์ม 2564
 การเข้าร�วมพิธี่ที่ำาบุญตัิกบาติรอาหารแห้ง 
เน่�องในวาระดิิถิ่่ขึ�นป่็ใหม� 2565 ณ สูำานักงานอธีิการบดิ่ 
มหาวิที่ยาลื่ัยมหิดิลื่ 
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สร้างนว่ต๊กรรม เพื�อการพ่ฒนาท่�ย่�งยืน
กีารประยุ์กีตใ์ช้ IT

 สูถิ่าบันฯ ม่การพัฒนาระบบเที่คโนโลื่ยสู่ารสูนเที่ศัสูำาหรบัการบรหิารจำดัิการงานดิา้นติ�างๆ ภูายในสูถิ่าบนัฯ ม่
วตัิถิ่ปุ็ระสูงคเ์พ่�อเพิ�มป็ระสูทิี่ธีภิูาพในการดิำาเนนิงานใหเ้กดิิความสูะดิวก รวดิเรว็แก�บุคลื่ากร แลื่ะสูามารถิ่รวบรวมขอ้มูลื่เพ่�อ
นำามาวิเคราะห์ ติลื่อดิจำนเพ่�อป็ระโยชุน์ในการติัดิสูินใจำในระดิับนโยบายไดิ้ นอกจำากนั�นแลื่้วยังชุ�วยลื่ดิป็ริมาณการ
ใชุ�กระดิาษ์เพ่�อรกัษ์าสูิ�งแวดิลื่อ้มแลื่ะป็ระหยดัิพลื่งังานอก่ดิว้ย แบ�งออกเป็น็ 4 กลืุ่�มใหญ� ดิงัน่� 

 1. ระบับักีารจอง ได้แกี�
   1. ระบบจำองห้องป็ระชุุม
   2. ระบบจำองรถิ่
   3. ระบบจำองเสูวนาใต้ิชุายคา

 2. ระบับังานเอกีสาร ไดแ้กี�
   1. ระบบใบลื่า
   2. ระบบสูารบรรณอจัำฉรยิะ
   3. ระบบขอเลื่ขที่่�จำดิหมาย
   4. ระบบป็ระเมินขอ้ติกลื่งการป็ฏิบิตัิงิานแลื่ะป็ระเมนิสูมรรถิ่นะ

 3. ระบับับัรหิารจดักีารวสัด ุคุรุภูณัฑ์ ์และจดักีารพ้้นที�กีาย์ภูาพ ไดแ้กี�
   1. ระบบงานคลื่งัพสัูดิุ
   2. ระบบยม่คน่ครุภูณัฑ์
   3. ระบบบริหารงานซ่�อมอุป็กรณไ์อที่่
   4. ระบบแจ้ำงซ่�อมวัสูดิแุลื่ะครุภูณัฑ์
   5. ระบบการจำดัิเกบ็เอกสูาร วสัูดิ ุครุภูณัฑใ์นหอ้งเกบ็ของสู�วนกลื่าง
   6. ระบบรักษ์าความป็ลื่อดิภูยั

 4. ระบับับัรกิีารอ้�นๆ ไดแ้กี�
   1. ระบบสูร้างอเ่มลื่กลืุ่�มดิว้ยตินเอง
   2. ระบบงานป็ระชุาสัูมพนัธีบ์นเวบ็ไซ่ติ์
   3. ระบบคลื่งัหนงัสูอ่
   4. ระบบคลื่งัภูาพกจิำกรรมแลื่ะชุมรมคนรกัการถิ่�ายภูาพ
   5. ระบบฐานข้อมูลื่ Visiting Scholar and Research Fellow
   6. ระบบเครอ่ข�ายสูมาชิุกแลื่ะภูาค่
   7. ระบบลื่งที่ะเบย่นเข้าป็ระชุุม

นุอกจัากระบบบรหิารจัดัการงานุด้านุต�างๆ แลว้ สถาบนัุฯ ยงัพุฒันุาเวบ็ไซตข์องหนุ�วยงานุย�อย เพุ่�อรวบรวมเอกสาร 
ขอ้มูลข�าวสาร อนัุเป็น็ุป็ระโยชินุต์�อบุคลากร ไดแ้ก� 

 1. งานที่รพัยากรบุคคลื่
 2. งานสูารบรรณ ป็ระกาศั คำาสูั�ง แลื่ะรายงานการป็ระชุุม
 3. IPSR Sustainable Development Goals (SDGs)
 4. คณะกรรมการรบัฟัังความคดิิเหน็แลื่ะรอ้งเรย่น

การร่กษาสิ�งแวดูล้อมและประหย่ดูพล่งงาน
ข้อมูลี่ปีงบประมาณ 2561 - 2564

458,380 477,784 
446,140 

333,957 

2561 2562 2563 2564

ปริมาณการใช้ไฟฟา้ (กิโลวตัต์)

3,586 

2,543 
2,907 

2,472 

2561 2562 2563 2564

ปริมาณการใช้นํ -าประปา (ลกูบาศก์ลติร) 
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103,696 100,096 
93,100 

85,193 

2561 2562 2563 2564

ปริมาณการใช้โทรศพัท์ (บาท) 

ปริิมาณการิใช่้้�น้ำำ�ามัน้ำ (ลิิตริ)

1,381 

1,119 

951 

667 

2561 2562 2563 2564

ปริมาณการใช้กระดาษ A4 (รีม)

รายชื่่�อคณะทำำางานจััดทำำารายงานประจัำาปี 2564

 1. ผู้อำานวิยการสถาบัันวิิจำัยปีระชากรและสังค์ม ที�ปีรึกษิา

 2. รองผู้อำานวิยการฝ่� ายแผนและปีระกันค์ุณภิาพ ที�ปีรึกษิา

 3. ผู้ช� วิยผู้อำานวิยการ  ปีระธิาน

 4. นางสาวิกฤติิญา สำาอางกิจำ ค์ณะทำางาน

 5. นางจำำาเริญศูรี เข่ียวิแก� ค์ณะทำางาน

 6. นางสาวิดวิงวิิไล ไทยแท้ ค์ณะทำางาน

 7. นางสาวิพลอยชมพู สุค์ัสถิติย์ ค์ณะทำางาน

 8. นางสาวิพอติา บุันยติีรณะ ค์ณะทำางาน

 9. นายภิาสกร บุัญค์ุ้ม ค์ณะทำางาน

 10. นางวิรรณี หุติะแพทย์ ค์ณะทำางาน

 11. นางสาวิวิราวิรรณ ฐาปีนธิรรมชัย ค์ณะทำางาน

 12 นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้วิ ค์ณะทำางาน

 13. นายสมเกียรติิ เข่ียวิแก� ค์ณะทำางาน

 14. นางสาวิเอ้�อมเด้อน แก้วิสวิ�าง ค์ณะทำางาน

 15. นางสาวิณัฐชนันท์พร มีสุวิรรณ ค์ณะทำางานและเลข่านุการ

 16. นางวิริศูรา ไข่�ล้อนาม ค์ณะทำางานและผู้ช� วิยเลข่านุการ
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