
ประวัติและผลงาน 
ของ 

รองศาสตราจารย์  ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ 
 

 

1.  ประวัติส่วนตัว 

1.1  เกิดวันที่  24   กันยายน   พ.ศ. 2507 

1.2  อายุ  51  ปี 

 

2.  ประวัติการศึกษา 

       คุณวุฒิ ปีท่ีจบ สถานศึกษา 

2.1  ปริญญาตรี    รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1    
(เหรียญทอง และรางวัลเงินทุนภูมิพล) 
สาขาวิชาการปกครอง 

2527 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.2  ปริญญาโท    M.A. (Sociology) 2532 University of Chicago, U.S.A. 

2.3  ปริญญาเอก   Ph.D. (Sociology) 2534 University of Chicago, U.S.A. 

                                                
3.  ประวัติการท างาน 

     3.1  ด ารงต าแหน่งอาจารย์    วิทยาลัยประชากรศาสตร์ (สถาบันประชากรศาสตร์ในขณะนั้น)  
           เมื่อวันที่.......25.........  เดือน.........มกราคม......... พ.ศ. …..2528……                        

     3.2  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   วิทยาลัยประชากรศาสตร์ (สถาบันประชากรศาสตร์ในขณะนั้น) 
           เมื่อวันที่.........9........... เดือน .........กันยายน........ พ.ศ.......2536.....        

     3.3  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    วิทยาลัยประชากรศาสตร์ (สถาบันประชากรศาสตร์ในขณะนั้น) 
          เมื่อวันที่ .........5........... เดือน .........มีนาคม.........  พ.ศ.......2540.....  
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4.  ผลงาน 

4.1  ด้านบริหาร 

4.1.1  คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ (กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน)  

4.1.2  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับนานาชาติ (Centre of Excellence) Asian 
MetaCentre for Population and Sustainable Development Analysis  
พ.ศ.2543-ปัจจุบัน (ร่วมมือกับ IIASA, Austria และ ARI, National University of 
Singapore) 

4.1.3  เหรัญญิกและกรรมการสมาคมนักประชากรแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Population 
Association)  พ.ศ.2553-2558 

4.1.4 คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551-2555 

4.1.5 นายกสมาคมนักประชากรไทย พ.ศ.2543-2546  และ พ.ศ.2553–2556  

4.1.6 ผู้อ านวยการวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541-2546 

4.1.7 ผู้อ านวยการสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540–2541 

4.1.8 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาตร์ 2557 – 
ตุลาคม 2558 

 
4.2  ด้านวิชาการ 

4.2.1  งานสอน ด้านประชากรศาสตร์   รายวิชาที่สอนได้แก่ 
- ประชากรวิทยา 
- ประชากรศาสตร์การสูงอายุ 
- สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
- บัณฑิตอุดมคติไทย 
- งานฝึกการวิจัยทางประชากร 

 
4.2.2 ผลงานตีพิมพ์ (บางส่วน) 

   วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2558. รายงานการวิจัยเรื่องแผนกลยุทธ์ด้านการท างานของผู้สูงอายุ 
        ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2563). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธนเชษฐ์ จ ากัด 

   วิพรรณ ประจวบเหมาะ และวิราภรณ์  โพธิศิริ. 2558 . รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการส ารวจสถานการณ์
      เด็กและเยาวชนในประเทศไทย พ.ศ.2558: ตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์. กรุงเทพมหานคร  

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2557. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 
(พ.ศ.2557-2560). วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ  วิพรรณ ประจวบเหมาะ  ศิริวรรณ ศิริบุญ  วิราภรณ์ โพธิศิริ  บุศริน บางแก้ว และ 
ชเนตตี มิลินทางกูร. 2557. รายงานวิจัยเรื่อง “คุณค่าผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการส ารวจและศึกษา
เพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ไตรมาสที่ 4 (มีนาคม 2557–พฤษภาคม 2557). ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ  วิพรรณ ประจวบเหมาะ  ศิริวรรณ ศิริบุญ  วิราภรณ์ โพธิศิริ  บุศริน บางแก้ว และ 
ชเนตตี มิลินทางกูร. 2557. รายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากับหน้าที่พลเมือง” ภายใต้โครงการ
ส ารวจและศึกษาเพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ไตรมาสที่ 3 (ธันวาคม 2556–กุมภาพันธ์ 
2557). ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ  วิพรรณ ประจวบเหมาะ  ศิริวรรณ ศิริบุญ  วิราภรณ์ โพธิศิริ  บุศริน บางแก้ว และ 
ชเนตตี มิลินทางกูร. 2556. รายงานวิจัยเรื่อง “แม่วัยใส: สถานการณ์และบริบทในสังคมไทย”
ภายใต้โครงการส ารวจและศึกษาเพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ไตรมาสที่ 1  (มิถุนายน–
สิงหาคม 2556) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ปังปอนด์ รักอ านวยกิจ  วิพรรณ ประจวบเหมาะ  ศิริวรรณ ศิริบุญ  วิราภรณ์ โพธิศิริ  บุศริน บางแก้ว และ 
ชเนตตี มิลินทางกูร. 2556. รายงานวิจัยเรื่อง “คนจนเมือง: การปรับตัวต่อค่าครองชีพของผู้มี
รายได้น้อยในเขตเมือง”ภายใต้โครงการส ารวจและศึกษาเพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ไตร
มาสที่ 2 (กันยายน–พฤศจิกายน 2556) ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2556. รายงานการศึกษาโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัด
ชายแดนภาคใต:้ ขยายต้นแบบนราธิวาส. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2556. รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554). วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสารหมายเลข 309. กุมภาพันธ์ 2556. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และชลธิชา อัศวนิรันดร. 2556. “ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศด้าน
สวัสดิการผู้สูงอายุ: ศึกษาจากผลการคาดประมาณประชากรประเทศไทย พ.ศ.2553-2583” ใน 
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ปราโมทย์ ประสาทกุล และสุรีย์
พร พันพ่ึง บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 2555. 
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554. วิพรรณ ประจวบเหมาะ. บรรณาธิการ. บริษัทพงษ์พาณิชย์
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เจริญผล จ ากัด. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และชลธิชา อัศวนิรันดร. 2555. “การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและข้อมูลสถิติท่ี
ส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ” ใน รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554. วิพรรณ ประจวบเหมาะ 
บรรณาธิการ. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และศิริวรรณ ศิริบุญ. 2555. “ประชากรสูงอายุไทย” ใน รายงานสถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2553. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ บรรณาธิการ. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 

จอห์น โนเดล, นภาพร ชโยวรรณ และวิพรรณ ประจวบเหมาะ. 2554. “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรต่อการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในประเทศไทย” ใน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรในประเทศไทย. แกวินโจนส์ บรรณาธิการ. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ. 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554. ๑๐๐ ปีปรีดิ์เปรม. วิพรรณ ประจวบเหมาะ 
และวรเวศม์ สุวรรณระดา บรรณาธิการ. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2554. รายงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อวางแผนและ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. เอกสารหมายเลข 307. กันยายน 2554. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ. 2553. “ภาพรวมประชากรสูงอายุในประเทศไทย” ใน การทบทวนและสังเคราะห์
องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ. 2553. “จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ” ใน 
สรุปการประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนางานผู้สูงอายุไทยอย่างก้าวหน้าและย่ังยืน. วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2553 รายงานโครงการสร้างระบบฐานข้อมูลและเตรียมการเพื่อ
ประเมินแผนผู้สูงอายุในระยะต่อไป: ฐานข้อมูลผู้สูงอายุต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เอกสารหมายเลข 304. กันยายน 
2553. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2552. รายงานการศึกษาโครงการปรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2545-2564). วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.เอกสารหมายเลข 303. 
ธันวาคม 2552. 
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วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551. คู่มือการสร้างดัชนีเพื่อติดตามและประเมินผลการการ
ด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564). วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.เอกสารหมายเลข 301. พฤศจิกายน 2551. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551. ระบบกลไกติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564). วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.เอกสารหมายเลข 300 พฤศจิกายน 2551. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551. รายงานการศึกษาโครงการวิจัยโครงการสร้างระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564). วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.เอกสารหมายเลข 299. พฤศจิกายน 2551.(ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 
ประจ าปี 2552 รางวัลระดับดีเด่น สาขาสังคมวิทยา จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
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4.3  ด้านวิจัย 
 

งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 

4.3.1 หัวหน้าโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  ภายใต้
โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ  ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 2 

4.3.2 นักวิจัยร่วมโครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

งานวิจัยในอดีต (บางส่วน) 

4.3.3  หัวหน้าโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการท างานของผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 
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4.3.4 หัวหน้าโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย พ.ศ.2558 

4.3.5 หัวหน้าโครงการการรักษาแบบบูรณาการกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยไตเรื้อรังใน
ชุมชน:  การวิจัยเชิงคุณภาพได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พ.ศ.2557 

4.3.6 ที่ปรึกษาโครงการ Community - based Integrated Approach for Older Persons’ 
Long-term Care in Thailand (โครงการ การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุอย่างบูรณาการในระดับ
ชุมชน) พ.ศ.2557 

4.3.7 หวัหน้าโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-
2560) พ.ศ.2556-2557 

4.3.8 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
พ.ศ. 2557 

4.3.9 นักวิจัยร่วมโครงการส ารวจและศึกษาเพ่ือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ได้รับทุนจาก 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แม่วัยใส, การศึกษากับหน้าที่
พลเมือง, คนจนเมือง และคุณค่าผู้สูงอายุไทย) พ.ศ.2556 

4.3.10 หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติ ได้รับการสนับสนุนจาก International Institute for Applied System Analysis 
(IIASA), Austriaพ.ศ.2556-2556 

4.3.11 หวัหน้าโครงการนโยบายผู้สูงอายุ: ความท้าทายจากแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้รับทุนจาก เงินทุน
จุฬาฯ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พ.ศ.2555-2556 

4.3.12 หวัหน้าโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) พ.ศ.2555 

4.3.13 หวัหน้าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการวางแผนและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ พ.ศ.2554-2555 

4.3.14 หวัหน้าโครงการ ศึกษาสถานภาพสมรสและความม่ันคงของมนุษย์: มิติด้านสุขภาพของ
ประชากรสูงอายุ พ.ศ.2554-2555 

4.3.15 หวัหน้าโครงการ ศึกษาภาวะการตายและการส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ประกอบการคาดประมาณประชากร ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2555 

4.3.16 หวัหน้าโครงการ ปรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ด าเนินการระหว่างปีพ.ศ.2552-2553 
โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4.3.17 หวัหน้าโครงการ การสร้างระบบติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2  
ด าเนินการระหว่างปีพ.ศ.2550-2551  โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
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4.3.18 หวัหน้าโครงการร่วม โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด
น่าน ระหว่างปีพ.ศ.2550-2553 

4.3.19 หวัหน้าโครงการ “การศึกษาเบื้องต้นและการประเมินผลการด าเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส” พ.ศ.2547-2550. ด าเนินงานวิจัยร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทยฯ และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

4.3.20 หวัหน้าโครงการร่วม “การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน” พ.ศ.
2548-2550 ได้รับทุนสนับสนุนจากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ส านักบริหารวิชาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 
5.  ด้านอ่ืนๆ 

5.1   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ   (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน) 

5.2 คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(พ.ศ.2558) 

5.3   คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยและผู้ด้อยโอกาส (พ.ศ.2558-
ปัจจุบัน) 

5.4   Global Commission on Ageing in Developing Countries (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)  

5.5 คณะกรรมการสมาคมนักประชากรไทย (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน) 
5.6 คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน) 
5.7 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชากร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5.8 กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 
5.9 คณะท างานวิชาการจัดสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 
5.10 อนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (พ.ศ.2557-2558) 
5.11 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
5.12 International Advisory Board, Asian Population Studies (National University of 

Singapore จัดพิมพ์โดย Routtledge, UK)   (พ.ศ.2547-ปัจจุบัน) 
5.13 กรรมการที่ปรึกษา International Scientific Advisory Board ของ Institute of Asian 

Demographic Research มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน  (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน) 
5.14 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) 
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6.  รางวัลที่เคยได้รับ 
พ.ศ. 2558 รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้มีคุณูปการและท าประโยชน์ให้แก่สมาคม

วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2556 รางวัลอาจารย์ดีเด่นประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์จากสมาคม

สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ าประเทศไทย 
(สออ.ประเทศไทย) 

พ.ศ. 2556 รางวัลอาจารย์ดีเด่นที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
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