รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2550
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สีประจําสถาบันฯ : สีเทาอมฟา
โทรศัพท
: 0-2441-0201, 0-2441-9666 โทรสาร 0-2441-9333
Intra Phone
: 88 + 17+…
โทรศัพทหมายเลขกลางของมหาวิทยาลัย :
0-2354-0999 ตอ 533
ติดตอ
: สํานักงานผูอํานวยการ
ตอ 100-126, 0-2441-9666
: งานวิจัย
ตอ 200-305, 0-2441-9666
: งานบัณฑิตศึกษา
ตอ 111-114, 0-2441-9666
: โครงการเผยแพรขาวสารและการศึกษาดานประชากร ตอ 115, 0-2441-9666
: ศูนยปฏิบัตอการวิจัย โครงการกาญจนบุรี Intra-Phone : 88+70+7
E-mail
: directpr@mahidol.ac.th
Website
: www.ipsr.mahidol.ac.th
ที่ตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

} อาคารสถาวิจัยประชากรและสังคม

}

อาคารศูนยปฏิบัติการวิจัย โครงการกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

widening or narrowing of the child mortality gap between the poorest and richest populations is unknown.
We aimed to measure changes in child-mortality inequalities by household-level socioeconomic strata of the
Thai population between 1990 and 2000. We measured changes in the distribution of the U5MR by
economic strata using data from the 1990 and 2000 censuses. Economic status was measured using
household assets and characteristics. The U5MR was estimated using the Trussell version of the Brass
indirect method. Average household economic status improved and inequalities declined between the two
censuses. There were substantially larger reductions in U5MR in the poorer segments of the population.
Excess child mortality risk between the poorest and richest quintile decreased by 55% (95% CI 39% to
68%). The concentration index, measured using percentiles of economic status, in 1990 was -0.20 (-0.23 to
-0.18), whereas in 2000 it had dropped to -0.12 (-0.15 to -0.08), a 43% (22% to 63%) reduction. These
findings draw attention to the feasibility of incorporating equity measurement into census data. Thailand has
achieved both an impressive average decrease in U5MR and substantial reductions in U5MR inequality over
a 10 year period. Contributing factors include overall economic growth and poverty reduction, improved
insurance coverage, and a scaling-up and more equitable distribution of primary health-care infrastructure
and intervention coverage. Understanding the factors that have led to Thailand's success could help inform
countries struggling to meet the fourth MDG and reduce inequality.
Published in: The Lancet 2007; Volume 369, pp. 850-855
ACCESS TO HEALTH : WOMEN'S STATUS AND UTILIZATION OF MATERNAL HEALTH SERVICES IN NEPAL

Sharad Kumar Sharma
Yothin Sawangdee
Buppha Sirirassamee

Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University

With the objective of reducing maternal and neonatal mortality, the Safe Motherhood Program was
implemented in Nepal in 1997. It was launched as a priority programme during the ninth five-year plan
period, 1997-2002, with the aim of increasing women's access to health care and raising their status. This
paper examines the association of access to health services and women's status with utilization of prenatal,
delivery, and postnatal care during the plan period. The 1996 Nepal Family Health Survey and the 2001
Nepal Demographic and Health Survey data were pooled and the likelihood of women's using maternal
health care was examined in 2001 in comparison with 1996. Multiple logistic regression analysis indicates
that the utilization of maternal health services increased over the period. Programme interventions such as
outreach worker's visits, radio programmes on maternal health, maternal health information disseminated
through various mass media sources and raising women's status through education were able to explain the
observed change in utilization. Health worker visits and educational status of women showed a large
association, but radio programmes and other mass media information were only partially successful in
increasing use of maternal health services. Socioeconomic and demographic variables such as household
economic status, number of living children and place of residence showed stronger association with use of
maternal health services than did intervention programmes.
Published in: Cambridge University Press, Journal of Biosocial Science. 2007, Volume 39, Number 5,
pp.671-692
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FROM DATA TO POLICY: GOOD PRACTICES AND CAUTIONARY TALES

Carla Abouzahr
Sam Adjei
Churnrurtai Kanchanachitra

Health Metrics Network, World Health Organization,
27 Avenue Appia, 1211 Geneva, SUISSE
Initiative for Maternal Mortality Programme Assessment, University of
Aberdeen, Aberdeen, ROYAUME-UNI
Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

Sound statistics are a key component of evidence. However, many institutional, political, and
practical barriers impede effective use of data to inform policy. In the fourth paper in this Series on health
statistics, we look at the relation between health statistics and policymaking at country and global levels. We
propose a fourfold framework to help the transition from data to policy. Good practices include: (1)
reconciling statistics from different sources; (2) fostering communication and transparency, including
reaching out to the media for dissemination; (3) promoting country ownership of data and statistical
analyses; and (4) addressing conflicts of interest, including those arising when workers responsible for
attainment of health goals are also charged with measurement and monitoring of progress. Further
investments are needed not only in primary data collection across a full range of sources but also in building
capacity in countries to analyse, interpret, and present statistics effectively in ways that are meaningful and
useful for policymaking.
Published in: The Lancet, London. Volume 369, Number 9566 , pp.1039-1046
PANEL STUDIES AND MIGRATION

Ronald R. Rindfuss
Toshiko Kaneda
Arpita Chattopadhyay
Chanya Sethaput

University of North Carolina at Chapel Hill, USA
Population Reference Bureau, USA
University of California at San Francisco, USA
Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Attrition is a critical concern in panel data sets, and migration processes are an important influence
affecting attrition. In this paper, we examine patterns of attrition in a household panel in a setting, Northeast
Thailand, where migration effects are visible because refusing to participate is essentially non-existent. We
develop a model of locating panel members, and then examine different stages of the follow-up process
separately. Not only is the pattern of attrition influenced by a variety of individual, household, and
community-level factors, but the types of variables that are important and the direction of their effects vary
from stage to stage in the follow-up process. The findings are consistent with hypotheses derived from the
migration literature. Our findings also hint that social network factors are important in locating those who had
migrated, suggesting the importance of incorporating social network components in follow-up strategies.
Published in: Journal of Social Science Research, Volume 36, Number 1, March 2007, pp.374-403
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RESIDENTIAL CLUSTERING AMONG NANG RONG MIGRANTS IN URBAN SETTINGS OF THAILAND

Aree Jampaklay
Kim Korinek
Barbara Entwisle

Institute for Population and Social Research, Mahidol University.
University of Utah
University of North Carolina at Chapel Hill

This study examines the residential patterns of rural-urban migrants in Thailand. The analysis
takes advantage of a rich dataset that followed migrants from rural Nang Rong, a district in the Isan region,
to the Bangkok metropolitan area and the Eastern Seaboard. Findings document substantial residential
clustering: almost half of the migrants interviewed in 2000 and 2001 lived in neighborhoods where 80
percent or more of their neighbors came from Isan. Migrants with less than a secondary education, those
working in factory jobs, and those working with other migrants from Isan were more likely to be living in
Isan-concentrated neighborhoods, net of other variables.
Published in: Asian and Pacific Migration Journal, Volume 16, Number 4, 2007, pp.485-510
EPIDEMIOLOGIC TRANSITION INTERRUPTED: A REASSESSMENT OF MORTALITY TRENDS IN THAILAND,
1980–2000

Kenneth Hill
Patama Vapattanawong
Pramote Prasartkul
Yawarat Porapakkham
Stephen S Lim

Alan D Lopez

Department of Population and International Health, Harvard School of
Public Health, USA
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University,
Thailand
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University,
Thailand.
Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE)
Project, Ministry of Public Health, Thailand
Setting Priorities using Information on Cost-Effectiveness (SPICE)
Project, Ministry of Public Health, Thailand
School of Population Health, University of Queensland, Australia
School of Population Health, University of Queensland, Australia

In the late 1980s and early 1990s a generalized HIV epidemic affected Thailand which was
relatively well controlled by an intensive national campaign by the mid 1990s. The extent to which the
epidemic has slowed or possibly reversed the epidemiological transition in Thailand is relatively unknown.
Under-five mortality rates (U5MR) were determined from various sources and weighted least squares
regression conducted to determine U5MR over the years 1980–2000. Direct and indirect estimates of the
completeness of death registration were used to estimate mortality levels in those aged more than 5 years
for the 1980–90 and 1990–2000 periods. Life tables were constructed using the various estimates to
determine changes in life-expectancy between the two time periods. U5MR in Thailand is estimated to have
been 58/1000 live births in 1980, declining to 30 in 1990 and to 23 in 2000. The vital registration system
clearly underestimates U5MR. Successive surveys of Population Change (SPC) imply coverage of death
registration improving from 75–77% in 1985–86 to 95% in 1995–96, partly due to a reliance on self-reported
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registration in the latter survey. In contrast, the General Growth Balance–Synthetic Extinction Generations
(GGB–SEG) method suggests coverage worsening from 78–85% in 1980–90 to 64–72% in 1990–2000. Life
tables based on SPC adjustments show continued declines in female, and to a lesser extent, male adult
mortality with corresponding increases in life-expectancy at birth of around 6 years for both sexes from
1980–90 to 1990–2000. In contrast, the indirect adjustments suggest a substantial increase in male adult
mortality with female adult mortality unchanged; life expectancy decreased by 4 years for males and was
only marginally higher in females. Given the conflicting evidence, a definitive assessment of mortality change
in Thailand between 1980 and 2000 is difficult to make. Indirect adjustments, based on demographic
methods point to a major reversal in mortality decline among males, and a slowing in females. If adult
mortality registration has declined, and given the continued under-registration of infant and child deaths,
remedial measures are urgently required if the mortality system is to better inform and monitor health
development in Thailand.
Published in: International Journal of Epidemiology, 2007, Volume 36, pp.374-384
THE WAY FORWARD: EXPERIENCES OF HEALTH PROMOTION DEVELOPMENT IN THAILAND

Supakorn Buasai
Churnrurtai Kanchanachitra
Parichart Siwaraksa

Thai Health Promotion Foundation, Thailand
Institute for Population and Social Research, Mahidol University,
Thailand
Thai Health Promotion Foundation, Thailand

A landmark in health promotion in Thailand came in 2001 with the launching of the Universal
Health Coverage Scheme at the cost of approximately USD 2 billion a year. Another important event was the
establishment of the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) as a health promotion funding
mechanism that draws upon a 2 percent surcharge levied on alcohol and tobacco excise tax, approximately
USD 50-60 million a year. The most significant institutional development is the promulgation of the National
Health Act in 2007. The Act embraces the principle of human rights and key principles of the Ottawa Charter
in 2005. It is a result of five years of extensive public dialogues on important health issues that enhanced
public awareness and nation wide networking on health promotion. ThaiHealth regards itself as a catalyst for
health promotion. The organisation collaborates with all sectors of the society, from the national to the
grassroots level, and is the most notable organisation for health promotion in Thailand. ThaiHealth funds
programs on health risks/issues such as alcohol, tobacco, accidents, exercise, as well as area or setting
based programs, for example, school, work place, community, and programs that target specific population
groups such as the youth, the elderly, Muslim community. The open grants program invites proposals from
all kinds of organizations/groups interested in launching health promotion initiatives. The endeavour has
started to bear fruit. Smoking and alcohol consumption rates have dropped and more people have become
health conscious and do more exercise. However, much remains to be done as some population groups
especially the youth have become susceptible to various kinds of health risks. This remarkable start must be
sustained and reinforced by the continuation and expansion of knowledge generation and dissemination,
relentless policy advocacy and creative public campaign, with a strong health promotion network as the most
critical success factor.
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Published in: Promotion & Education, 2007, XIV (4): pp 250-254
SEXUAL PARTNERS AND CONDOM USE OF MIGRANT WORKERS IN THAILAND

Kathleen Ford

Aphichat Chamrathrithirong

Institute for Population and Social Research, Mahidol University,
Thailand,
Department of Epidemiology, School of Public Health, University of
Michigan, Ann Arbor, MI 48104, USA.
Institute for Population and Social Research, Mahidol University,
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The objectives of this paper were to identify the types of sexual partners and condom use of
migrant workers. Data for the study were drawn from a survey of 3,426 migrant workers in southern coastal
and northern areas of Thailand conducted in 2004. Among sexually active men, 25% reported visiting a sex
worker, 57% reported a regular partner, and 6% reported another non-regular partner in the last year.
Reported condom use was high with sex workers (79% reported always use), but low with regular partners
(4% ever use). Factors related to visiting sex workers included marital status (more visits if not married),
longer residence in Thailand, occupation of seafarer or seafood production worker, Cambodian origin, and
perceived AIDS risk. Condom use with sex workers was higher for younger men, married men, men who
had been in Thailand longer, men with lower perceived AIDS risk, and men who drank alcohol less
frequently.
Published in: Journal AIDS AND BEHAVIOR, Volume 11, Number 6, November, 2007. pp: 905.914
DETERMINANTS OF ECONOMIC SECURITY AMONG THAI ELDERLY: EVIDENCE FROM A CROSS-SECTIONAL
NATIONAL SURVEY

Kattika Thanakwang
Kusol Soonthorndhada

Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University,
Thailand
Institute for Population and Social Research (IPSR), Mahidol University,
Thailand

This study aims to explore the determinants associated with economic security, measured by the
official poverty line, among Thai elderly aged 60 years and above. The data was derived from the 2002
National Survey of the Elderly in Thailand. Sample weights were applied to make the sample nationally
representative. Logistic regression was used for data analysis. Results revealed that nearly one-third (32%)
of Thai senior citizens had income lower than the poverty line. It was found that gender, age, educational
attainment, marital status, occupation, area of residence, health status, living arrangements, financial
support, and preparation for old age were significantly associated with economic security. Economically
vulnerable seniors were mainly found among the following groups: women, the very old, rural inhabitants,
the disabled, those with low levels of education, those engaged in low-status occupations, and those
unprepared financially for old age. The findings suggest that these elderly subgroups are the least likely to
enjoy economic security among seniors, raising many concerns and policy implications.
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Published in: Asia Journal of Global Studies, 2007, Volume 1, Number 2, pp: 35-49.
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีงานหลักคือ งานวิจัย งานการ
เรี ยนการสอนในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก และการอบรมทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ งานบริก ารวิช าการแกสัง คม หัว ใจสํา คัญ ของการบริห ารจัด การของสถาบัน ฯ เปน
รูปแบบบริหารรวมทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ
การใชระบบสารสนเทศในการบริหารงาน รวมทั้งการติดตอและประสานงาน อํานวยความสะดวกใหการ
ดําเนินงานตางๆ ดานวิชาการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
นอกเหนื อ จากการดํ า เนิ น งานดั งกล า วในป นี้ สถาบั น ฯ ได ดํ า เนิ น การในด า นการ
บริหารที่สําคัญ ทั้งดานวิชาการ และทั่วไป ที่เกี่ยวของอีกดังตอไปนี้
1. การพัฒนาบุคลากร
1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
1.1.1 สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม ให ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
คณาจารยและนักวิชาการของสถาบันฯ ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในสาขาประชากรศาสตร หรือสาขา
สังคมศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหเพิ่มพูนความรูและกาวทันความ
เปลี่ย นแปลงทางวิ ชาการเพื่ อจะได มีความรู ประยุ กตใช ในการพัฒนาประเทศชาติ ตอ ไป โดย
ในขณะนี้สถาบันฯ มีขาราชการกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

1

น.ส.จงจิตต ฤทธิรงค
ตําแหนงนักวิจัย

2

3

ศึกษา/หลักสูตร
Ph.D. / สาขาวิชา
Sociology

สถานศึกษา

แหลงทุน

The University of
Washington, Seattle,
USA

The Wellcome Trust, U.K. /
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายธีระพงศ สันติภพ Ph.D. / สาขาวิชา
ตําแหนงนักวิจัย
Natural Resources
Management

Asian Institute of
Technology (AIT)
ประเทศไทย

The Wellcome Trust, U.K. /
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ยุพิน วรสิริอมร
ตําแหนงอาจารย

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร The Wellcome Trust, U.K. /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

Ph.D. / สาขาวิชาการ
บริหารสังคม

1.1.2 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ใหทุนอุดหนุนการศึกษาของขาราชการ
และเจาหนาที่ เพื่อสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันฯ มีการพัฒนาตนเองใหเพิ่มพูน
ความรูและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยในขณะนี้สถาบันฯ มีขาราชการและเจาหนาที่ ที่กําลัง
ศึกษาตอระดับ ปริญญาโท จํานวน 7 คน ดังนี้
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ลําดั
บที่

ชื่อ - สกุล

ศึกษา/หลักสูตร

สถานศึกษา

แหลงทุน

1

นางสมปราถนา นามขาน

ปริญญาโท
สาขาวิชา
สิ่งแวดลอมศึกษา

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

2

นายสมชาย ทรัพยยอดแกว

ปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

3

นางวรรณี หุตะแพทย

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ประชากรศึกษา

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

4

นางประทีป นัยนา

ปริญญาโท
สาขาวิชา
ประชากรศึกษา

คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

5

น.ส.จีระวรรณ หงษทอง

ปริญญาโท
สาขาวิชา
สังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนา

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

6

น.ส.วิภาพร จารุเรืองไพศาล

ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตรและ
สาขาวิชาสังคมศาสตร สังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

7

นายภัทรพล ลัดดากุล

ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตรและ
สาขาวิชาสังคมศาสตร สังคมศาสตร
เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

The Wellcome Trust,
U.K. /สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม

1.2 ขาราชการและลูกจางประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป พ.ศ.2550
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

รายละเอียด

1

นางยุวดี ชุนลิ้ม

ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ.2550
(กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได)

2

นายสมชาย ทับแอน

ไดรับรางวัลลูกจางประจําเงินงบประมาณดีเดน ระดับหนวยงาน
ประจําป พ.ศ.2550 (กลุม 3 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ)

3

นางสมปราถนา นามขาน

ไดรับรางวัลขาราชการดีเดน ระดับหนวยงาน ประจําป พ.ศ.2550
(กลุม 1 ขาราชการระดับ 6-8)
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1.3 สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่เพิ่มพูนทักษะการทํางาน ดังนี้
- ตางประเทศ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ

วันที่

กิจกรรม

8 ตุลาคม 2549 – อบรม หัวขอเรื่อง “Survival
5 กุมภาพันธ 2550 Analysis”

สถานที่
International Max Planck
Research School for
Demography, Germany

- ในประเทศ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ

2

3

4

5

- นายณัฐวุฒิ จันทรอุน
- นางจําเริญศรี เขียวแก

รศ.อรทัย อาจอ่ํา

รศ.อรทัย อาจอ่ํา

- นายสมชาย ทับแอน
- นายสันทัศน ลอมสินทรัพย
- นายสมฤกษ เจียรนัย
- นายเสถียร ทวีกุล

วันที่
27
พฤศจิกายน –
8 ธันวาคม
2549

กิจกรรม / จัดโดย

สถานที่

อบรมโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft สํานักคอมพิวเตอร
Access for Windows XP
วิทยาเขตพญาไท

13 ธันวาคม
2549

จัดโดย: สํานักคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.
ป 2549

โรงแรมเวล
จังหวัดนครปฐม

23-26
มกราคม
2550

จัดโดย: กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
เขาอบรม Authentic Leadership
ครั้งที่ 1 Core Competencies
Course

คําแสด ริเวอรแคว
รีสอรท
จังหวัดกาญจนบุรี

25-28 มีนาคม
2550

จัดโดย: ศูนยจิตตปญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรม Authentic Leadership ครั้ง
ที่ 2 Foundation for Leadership

โรงแรมเจมส ชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

1 เมษายน
2550

จัดโดย: ศูนยจิตตปญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมหลักสูตรการเรียนการสอน
ทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิคส
“รอบรูเทาทัน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต
Computer and Internet Literacy”
รุนที่ 2 (ตั้งแต 1 เมษายน 2550
(10 สัปดาห : หลักสูตร 18 ชั่วโมง)

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

จัดโดย: โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอรไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
6 นางยุวดี ชุนลิ้ม

7

8

9

10

- นางสุภาณี ปลื้มเจริญ
- น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ

นางยุวดี ชุนลิ้ม

- นางวริศรา ไววิ่งรบ
- น.ส.จารุวรรณ จารุภูมิ
- นางกรณิฐา ศริ
- น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย
- น.ส.ลักษณา นิลอุบล
- นางสมปราถนา นามขาน
- นางสุจิตรา นิลบดี
- น.ส.มุทิตา ลีตระกูล
- นางเอื้อมเดือน วิริยะมนตรี
- นางสาวภคพร พุทธโกษา
- นางสมหญิง สุวรรณวัฒน
- นางศุภาพร ประมวญรัตน
- น.ส.นนอนงค กล่ําคํา
- น.ส.จันทนี ปณีตจิตต
- นางจุฑารัตน ทรัพยยอดแกว
- นายณัฐวุฒิ จันทรอุน
- รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
- รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา

วันที่

กิจกรรม / จัดโดย

5 เมษายน
2550

19 เมษายน
2550

สถานที่

ฟงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง อาคาร 6 (ดร.ไสว
“แนวทางการปรับตัวของนัก
สุทธิพิทกั ษ อนุสรณ)
สารสนเทศในยุคดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
จัดโดย: ศูนยสนเทศและหอสมุด บัณฑิตย

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย
ฟงบรรยายเรื่อง “ระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 และ
มาตรฐานคุณภาพ/การใหคา
คะแนน”

สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: สํานักพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงแรมและรีสอรท
20-21 เมษายน สัมมนาพัฒนาบุคลากร
2550
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล กระทอมหินนันทภัค
จังหวัดนครราชสีมา
ประจําป 2550

1 พฤษภาคม
–
5 มิถุนายน
2550

5-7
พฤษภาคม
2550
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จัดโดย: สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
เรื่อง “การจัดการขอมูลดวย
โปรแกรม Access”

สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมนพลักษณศาสตรเพื่อการรู
ตื่นและละวางทุกข

โรงแรมเดอะรอยัล
เจมส ลอดจ 2000
จัดโดย: โครงการศูนยจิตตปญญา นครปฐม
ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

11

- น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ
- นางยุวดี ชุนลิ้ม

วันที่

กิจกรรม / จัดโดย

15 พฤษภาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
สืบคนขอมูลผลงานวิจัยที่ไดรับ
2550
การอางอิงในวารสารนานาชาติ"
จัดโดย: กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

12

นายสมเกียรติ เขียวแก

23 พฤษภาคม อบรม “การปองกันและระงับ
2550
อัคคีภยั เชิงปฏิบัติการ”

สถานที่
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร สํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: มหาวิทยาลัยมหิดล
13

น.ส.ณัฐชนันทพร มีสุวรรณ

25 พฤษภาคม สัมมนาเรื่อง “รวมพลังขาราชการ โรงแรมพาวิลเลี่ยนริมแคว
2550
ไทยลดใชพลังงาน ป 2550
จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดย: สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

14

- รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา
- น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย

29 พฤษภาคม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
2550
จัดทําตนทุนของมหาวิทยาลัย
มหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: กองคลัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
15

- น.ส.จุฑากาญจน อติธนานันท
- นายสมเกียรติ เขียวแก

13-14
กรกฎาคม
2550

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“เสนทางสูความมั่นคงในอาชีพ
การบริหารพัสดุภาครัฐ”

โรงแรมริชมอนด
จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย: สมาคมนักบริหารพัสดุ
แหงประเทศไทย
16

- น.ส.จงจิตต ฤทธิรงค
- น.ส.พอตา บุนยตีรณะ

2-3 สิงหาคม
2550

สัมมนามหกรรมโอเพนซอรส
ซอฟตแวรแหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 7
จัดโดย: ศูนยเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ

17

นายณัฐวุฒิ จันทรอุน

28 กันยายน
2550

ฟงการบรรยายโครงการพัฒนา
คุณภาพงานและสรางโอกาส
ความกาวหนาในสายอาชีพ

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
หองสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพราว
กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย: กองการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยมหิดล
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เครือขายความรวมมือทางวิชาการ
Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Collaboration Activities and Institutions (2007)
Agency/Country

Asia and Pacific
Shanghai Institute of Parenthood
Research (SIPPR), Shanghai, China
The Population Institute, Peking
University, Beijing, China

School of Education and Social
Sector Management, Academy of
Management, Mongolia

Areas of Interest

Activity

Reproductive health
Reproductive health

-Exchange of Editorial Board
-Student exchanges
- Staff and student exchanges
- Joint cooperation and teaching
programs
- Exchange of information, academic
materials, and publications.
- Research
- Training
- Staff exchange

University of Queensland

- Population and development
- Population and reproductive
health
- Education management
Reproductive health
AIDS
Mortality registration

The Cancer Council, Victoria

Tobacco Control Policy

Research

The Korea Institute for Health and
social Affairs

- Social Protection Facility
- Population and welfare
research
Demographic Surveillance
System (DSS)

- Research
- Training

Australian National University

Demographic Surveillance System
Sites in Asia (Bangladesh,
Indonesia, India and Vietnam)
Hanoi Medical University, Vietnam
International Institute for Population
Sciences, India

Research
Research

- DSS research tool development
- Staff Exchange
- Research and Training
- Research
- Training
Staff exchange

Reproductive health
Population studies

Europe
Centre for Research on
Epidemiology of Disasters (CRED),
School of Public Health, University
of Louvain, Brussels, Belgium

- Border Populations
- Health in the Mekong Basin

Research

Kings College, U.K

Mental health research

Research

University of Exeter, U.K.

Adolescent health

- Research
- Training
- Staff exchange
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Agency/Country

Areas of Interest

Activity

University of Dundee, U.K.

- Population and environment
- Urbanisation and migration

- Research
- Training
- Staff exchange

London School of Hygiene and
Tropical Medicine
University of Liverpool, U.K.

Maternal and child health

Research

Gender and health

- Research
- Training
- Staff exchange
- Research
- Staff and student exchange

Swedish University of Agricultural
Sciences, Sweden

Rural Development
HIV/AIDS and development
Gender issues

Institut National D'Etudes
Demographiques (INED), France
Department for International
Development, UK.

Demography

Research

Gender and health

- Research
- Training
- Staff exchange

HIV/AIDS and elderly

Research

Tobacco control policy

Research and training

Adolescent Migration Policy

Research

- Reproductive health
- Population and Environment
- Monitoring and evaluation GIS
Migration and health
Mortality registration
Migration and health
- Population
- Gerontology
Demography

- Research
- Training
- Staff Exchange
Research/staff exchange

Am e r i c a
University of Michigan
University of Waterloo Ontario,
Canada
The Office of Population
Research Princeton University
University of North Carolina at
Chapel Hill,
John Hopkins University
Harvard University
Miami University
Pennsylvania State University
Tulane University
University of Michigan
East-West Centre, University of
Hawaii
Population Reference Bureau (PRB)
The International Centre for
Research on Women

Migration and health
Aging
Youth and sexuality
HIV/AIDS
Policy communication
Adolescent migration policy
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Research/staff exchange
Joint master degree programme
- Training
- Student exchange
Collaborative research/staff exchange
Research
Research
Staff exchange
Collaborative research/staff exchange
Research
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Agency/Country

Areas of Interest

Activity

National Institute of Health, USA
The Population Council
The Open Society Institute
International Labour Organisation
The Ford Foundation
USAID
UNFPA
The Andrew W. Mellon Foundation
International Organisation of
Migration
The Rockefeller Foundation

Tobacco consumption policy
Demography/health
Tuberculosis policy
Human trafficking/health
HIV/AIDS
HIV/AIDS
Reproductive health
Adolescent migration policy
Human trafficking/health

Research Training
Collaborative research/staff exchange
Research and advocacy
Research
Research
Research/ training
Research/ training
Research
Research

Cross border health

Research

DSS
Health

Research Staff Exchange

DSS

Research Staff Exchange

Africa
Africa Centre for Health and
Population Studies
South Africa
University of Witwatersrand,
South Africa
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สรุปหนวยงานภายในและภายนอกประเทศที่มีความรวมมือกับสถาบันฯ
องคกรระหวางประเทศ
- AusAID
- British Council
- CIDA
- ESCAP
- ECPAT International
- EU
- FAO
- Ford Foundation
- Global Fund to Fight AIDS,
TB and Malaria, Switzerland
- Harvard and Japanese Foundation
for AIDS Prevention
- Hewlett Foundation
- ICR
- ICRW
- IDRC
- ILO
- INDEPTH Network
- Institut National D’Etudes
Demographiques (INED), France
- International Labour
Organization/International
Organization for Migration
- IPPF

- JICA
- Mellon Foundation
- NASA
- ODA
- Partners in Population and
Development : A South-South
Initiative, Bangladesh
- Population Council
- Population Reference Bureau (PRB)
- RAND
- Redd Barna Foundation
- Rockefeller Foundation
- The Asian Scholarship Fund
- The Filabavi DSS, Vietnam
- The International Community of Women
Living with HIV/AIDS
- The Wellcome Trust
- UNAIDS
- UNDP
- UNESCO
- UNICEF
- UNFPA
- UNOPS
- WHO
ฯลฯ

- สํานักนายกรัฐมนตรี (สสช.,
ปปส., สยช., สมช.)
- รัฐสภา
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

- กระทรวงแรงงานฯ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรุงเทพมหานคร
- มหาวิทยาลัยตางๆ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฯลฯ

สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

องคกรเอกชนในประเทศ

มหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ
- Aalborg U.
- Africa Centre for Health and
Population Studies
- Asian Meta Centre for Population
and Sustainable Development
Analysis, Singapore
- Australian National U.
- Brown U.
- De la Salle U.
- Demographic Institute in Netherland
- Department of Rural Development
Studies, Swedish University of
Agricultural Sciences
- EWC
- French National Demographic
Institute
- George Mason U.
- Hanoi Medical University
- Harvard U.
- INED
- ISEAS
- John Hopkins University, U.S.A.
- John Snow International
- Kazakhstan School of Public Health
- Liverpool School of Tropical
Medicine

หนวยงานราชการไทย

- Nat’l Pingtung University of
Technology, Taiwan
- Penn. State U.
- Population Institute, Peking University
- Princeton University
- Research Centre, ALTERNATIVE
- School of Education and Social Sector
Management, Ulaanbaatar, Mongolia
- Shanghai Institute of Planned
Parenthood Research (SIPPR)
- Swedish University of Agricultural
Sciences
- The Korea Institute for Health and
Social Affairs, Korea
- URARTU U.
- Utah State U.
- Universiti Sains Malaysia
- U. of California, Berkeley
- U. of California, Irvine
- U. of Chicago
- U. of Dundee
- U. of Exeter
U. of Hawaii
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- สกว.
- สคส.
- สปรส.
- สสส.
- สวรส.
- AIDSCAP/FHI
- ASIN
- CARE
- CBIRD
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- HAT
- LDI
- PDA
- PPAT
- TAVS
- TBCA
- TDRI
- TPA
- OPTA
ฯลฯ
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35 ปสถาบัน
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สถาบันฯ ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปเนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก “วันมหิดล” วันที่ 24
กันยายน 2550 3 แหง คือ
- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- คณะสาธารณสุขศาสตร
- สํานักงานอธิการบดี
(2) กิจกรรมรวมงานเนื่องในโอกาสงาน 38 ป วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 2 มีนาคม 2550
- วางพานพุมถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก วันที่ 2 มีนาคม 2550
(3) กิจกรรมทําบุญตักบาตรอาหารแหง ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปจจัยไทยธรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปสถาบันฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549
(4) กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจําป เนื่องในโอกาสครบรอบวันกอตั้งสถาบันฯ
4.1 มอบทุ น การศึ ก ษาให แ ก เ ด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอพุ ท ธมณฑล
จํานวน 7 โรงเรียน
4.2 มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรธิดาของบุคลากรของสถาบันฯ
4.3 มอบทุ น การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งประจํ า ป ก ารศึ ก ษาให แ ก นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี
(5) กิจกรรมดานประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก
- รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจําป 2549 ณ วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา วันเสารที่ 21
ตุลาคม 2549
- ร ว มบริ จ าคทรั พ ย ใ นพิ ธี ถ วายผ า พระกฐิ น พระราชทาน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ประจํ า ป 2549 ณ วั ด บุ ป ผารามวรวิ ห าร แขวงวั ด กั ล ยาณ เขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2549
- รวมทําบุญการทอดผาปาสมทบทุนจัดสรางพระเจาลานทองเฉลิมพระเกียรติฯ
และวิหาร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- รวมทําบุญเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีสมทบทุนสรางทางขึ้นไปสักการะพระ
บรมสารีริกธาติ ของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วั น อาทิ ต ย ที่ 29 เมษายน 2550 ณ วั ด พระธาตุ โ ป ง นก อ.ด า นมะขามเตี้ ย
จ.กาญจนบุรี
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- รวมเปนเจาภาพในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู 99 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2550 ณ วัดพุทธ
ปญญา นนทบุรี
- รวมเปนเจาภาพบริจาคเงินในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ของ
คณะเวชศาสตร เ ขตร อ น วั น ที่ 15-29 เมษายน 2550 ณ วั ด พระราม 9
กาญจนาภิเษก กทม.
- รวมทําบุญเปนเจาภาพบริจาคปจจัยสมทบกองทุนงานบรรพชา-อุปสมบทหมูภาค
ฤดูรอน ประจําป 2550 ชมรมพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 มีนาคม –
21 เมษายน 2550 ณ วัดปานาคํานอย อ.นายุง จ.อุดรธานี
- รวมบริจาคเงินเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันอณูชีวิทยาและพันธุศาสตร
วันจันทรที่ 2 ตุลาคม 2549
- รวมทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว วันจันทรที่ 2 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุม นิตยา คชภักดี สถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
- รวมทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปที่ 50 วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ หองประชุมวีกูล วีรานุวัตติ์ ชั้น 11 ตึก
คณะเทคนิคการแพทย
- ร วมบริ จ าคเงิ นเพื่ อเป น ทุ นการศึกษาแก นั กศึก ษาที่ข าดแคลนทุน ทรั พย แ ละ
นักศึกษาในโครงการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร เนื่องในโอกาสครบ 4 รอบ
แหงการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกรที่ 20 ตุลาคม
2549
- รวมบริจาคเงินสมทบกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล ครบรอบ 24 ป
แหงการกอตั้งมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล
- สนับ สนุน อาหารและพวงมาลัย กลว ยไมใ นงานประเพณีส งกรานต ป 2550
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2550 ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- รวมออกซุมอาหารเลี้ยงผูเขารวมพิธีทําบุญมหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดี
ที่ 19 เมษายน 2550
(6) กิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก
- รวมบริจาคเงินช วยเหลื อผู ประสบภัยน้ํ าท วม จังหวัดนครสวรรค ในวันที่ 17
พฤศจิกายน 2549
- สนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมการตอบปญหาของกลุมเด็กๆ และเยาวชน “ศูนย
ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี” มหาวิทยาลัยมหิดล
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- รวมบริ จาคเงิ นสมทบทุนเพื่ อช วยผูประสบภั ย “ช วยนองใหหายหนาว” ให กั บ
นั ก เรี ย นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ย งราย และแม ฮ อ งสอน ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระหวางวันที่ 5-8 มกราคม 2550
- สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม “ทอลคโชว การกุศล เรื่องวัยรุนไทยยุค 2007”
โดยอาจารยจตุพล ชมภูนิจ เพื่อหารายไดเปนคาใชจายในเรื่องการศึกษาของ
เด็กในอุปการะในภาคเรียนที่ 1 ประจําป 2550 สถานเลี้ยงเด็กยากจน บานครู
นอย ในวันศุกรที่ 6 เมษายน 2550 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ ซอยอารีย
สัมพันธ
(7) กิจกรรมดานกีฬา และออกกําลังกาย ซึ่งแสดงถึงความสามัคคี ความเสียสละ ความ
มีวินัย ความทันสมัย รวมถึงความมีสุขภาพดี และใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจทุกระดับ ทั้งภายใน
และภายนอกเปนอยางดี มีดังนี้
- สนั บ สนุ น การเงิ น ในการแข ง ขั น กอล ฟ การกุ ศ ล ชิ งถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี และสนั บสนุ นสวั สดิ การนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัย มหิดล วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ณ สนามกอลฟธูปะเตมีย
กองทัพอากาศดอนเมือง
- สนับสนุนเงินอุปถัมภกีฬาบาสเกตบอล ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้ งที่ 34 ระหว างวั นที่ 19-26 มกราคม 2550 ณ มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก
- สนั บ สนุ น ให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องสถาบั น ฯ เข า ร ว มกิ จ กรรมการขี่
จักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในป พ.ศ.2550 ในวันที่ 14
กุมภาพันธ 2550 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- สนับสนุนเงินในการแขงขันกีฬาเปตองการกุศลของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน วันเสารที่ 3 มีนาคม 2550 ณ สนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยมหิดล
- สนับสนุนเงินรวมงาน “ราตรีมณีกาญจน 50” วันที่ 24 มีนาคม 2550 ณ ลาน
อเนกประสงค โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา
- สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ของสถาบันฯเ ข า ร ว ม ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า
บุคลากร สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ประเภทแบดมินตัน ใน
วั น ที่ 2-9 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค จั ง หวั ด
นครสวรรค
- สนับสนุนเงินในการจัดการแขงขันกีฬาเทควันโด ถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม
2550 ณ อาคารอเนกประสงค ศูนยศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
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(8) กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมองคกร ไดแก การสัมมนาพัฒนาบุคลากรประจําปของ
สถาบันฯ เพื่อปลูกฝงและสืบทอดวัฒนธรรมองคกร ใหเกิดการเรียนรูในการทํางานเปนทีม และ
เกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมใจที่จะพัฒนาสถาบันฯ ใหกาวหนาตลอดไป เริ่มปแรกใน
ป 2522 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
(9) กิจกรรมสงเสริมรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสถาบันฯ ไดแก การประหยัด
ประหยัดไฟ ใชกระดาษ 2 หนา บํารุงรักษาตนไม และอาคารสถานที่
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