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ั ฑิต )ประชากรศาสตร์ (, สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ทุนโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาอิเษก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และทุนองค์ความรู้ใหม่ในการ
สร้ างนักวิจยั ระดับปริ ญญาเอก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
 สังคมศาสตรมหาบัณฑิต )วิจยั ประชากรและสังคม( , สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล )พ.ศ. 2539 -2540(
 ศิลปศาสตรบัณฑิต )อาษาอังกฤษ(, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการวิจยั สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
 อาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เกียรติบตั ร “ผู้นาเสนอผลงานวิจยั ดีเด่น” ในหัวข้ อ “คุณอาพประชากร” ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ แห่งชาติ
2557. จากบทความวิจัย สาวิตรี ทยานศิลป์, จอมขวัญ รัตนกิจ และหัสดิน แก้ ววิชิต . 2557. ประสิทธิผลของการอ่าน
นิทานคาคล้ องจองต่อความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยและความจาระยะสันของผู
้
้ สงู อายุ . Proceeding ในการ
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ แห่งชาติ 2557. จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association).
ในวันศุกร์ ที่ 21 พ.ย. 2557. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร.

PUBLICATION

_____

ผลงานวิจัย
 สาวิตรี ทยานศิลป์ และชาย โพธิสติ า. 2549. เหล้ า บุหรี่ และยาบ้ า: อิทธิพลของความรู้สกึ ผูกพันกับพ่อแม่และกับเพื่อน
ต่อการใช้ สารเสพติดของเยาวชนชายไทย. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
 ชาย โพธิสติ า, อรวรรณ สุทธางกูร, มาลี สันอูวรรณ์, สาวิตรี ทยานศิลป์, รศริ นทร์ เกรย์, และ อัญชลี วรางค์รัตน์. 2551.
แบบแผนและแนวโน้ มการอยู่อาศัยของวัยรุ่ น: การวิเคราะห์ข้อมูลสามะโนประชากร พ.ศ.2513-2543. สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
 สายฤดี วรกิจโอคาทร, สาวิตรี ทยานศิลป์, สร้ อยบุญ ทรายทอง, สิริวลั ย์ เรื องสุรัตน์ และ พงศ์ศกั ดิ์ ตังคณา.
้
2551.
การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมเยาวชนเพื่อสร้ างอูมิค้ มุ กันทางจิตใจต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง. สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ )วช.(.
 หัทยา ดารงค์ผล, สาวิตรี ทยานศิลป์, และสิริวลั ย์ เรื องสุรัตน์. 2551. ความก้ าวหน้ าและการยอมรับในงานด้ านนิทาน
ในชีวิตเด็กไทย. แผนงานสือ่ สร้ างสุขอาวะเยาวชน )สสย.(.
 นารี รัตน์ จิตรมนตรี , สาวิตรี ทยานศิลป์ , และสิริวลั ย์ เรื องสุรัตน์. 2551. การทบทวนองค์ความรู้ และแนวทางการ
จัดระบบสวัสดิการผู้สงู อายุในประเทศไทย. กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขอาพ )สสส.(.
 นารี รัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริ ญ, และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2552. ตัวแบบการดูแลผู้สงู อายุที่ดีของครอบครัว
และชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร )ก.ค.2551-ม.ค.2552(. มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย.

ผลงานวิจัย (ต่ อ)
 สายฤดี วรกิจโอคาทร, ศิวพร ปกป้อง, บัญญัติ ยงย่วน, และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2552. การศึกษาพัฒนาการของเด็ก
และความมัน่ คงของครอบครัวในพื ้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่ งทะเล อายใต้ โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสุขอาพ
อนามัย (Health Impact Assessment, HIA) อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร อาเออบางสะพาน จั งหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์. บริ ษัทในเครื อสหวิริยา จากัด.
 ศิวพร ปกป้อง, สาวิตรี ทยานศิลป์, และวิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ . 2552. โครงการศึกษาความคิดเห็นประชาชนไทยอายใต้
ประเด็นสถานการณ์ครอบครัวไทย ปี 2552. มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว.
 Sivaporn Pokpong, Wimontip Musikaphan, and Sawitri Thayansin. 2009. The Study on the Home
Based ECCD in Thailand and Evaluation of the Success Interventions by Plan Thailand in 2006-2008.
Plan Thailand.

 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2552. สารวจความสามารถและความต้ องการที่จะดารงชีวิตแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้สงู อายุกบั เด็กและเยาวชน. ปั ญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจยั และสารวจประชามติของประชาชนไทย.
 ศิวพร ปกป้อง, สาวิตรี ทยานศิลป์ และ จีรนันท์ ขานอง. 2553. โครงการสร้ างดัชนีชีว้ ดั สุขอาวะครอบครัว เพื่อการ
ประเมินผลงานตามแผนงานสุขอาวะครอบครัวระยะ 3 ปี )ประจาปี 2552(. มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2553. โครงการศึกษาการส่งเสริ มและพัฒนาเด็กในครอบครัวหย่าร้ าง. มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว.
 ศิวพร ปกป้อง, สาวิตรี ทยานศิลป์ และสาลินี จันทร์ เจริ ญ. 2554. โครงการสร้ างดัชนีชี ้วัดสุขอาวะครอบครัว เพื่อการ
ประเมินผลงานตามแผนงานสุขอาวะครอบครัวระยะ 3 ปี )ประจาปี 2553(. มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. โครงการศึกษาครอบครัวผู้สงู อายุอยู่ตามลาพังกับหลาน. สานักกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว.
 สาวิตรี ทยานศิลป์ และวณิพพล มหาอาชา. 2554. โครงการรวบรวมและสรุ ปสาระสาคัญกฎหมาย นโยบาย และ
มาตรการที่เกี่ยวข้ องด้ านครอบครัวในประเทศและต่างประเทศ. สานักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2555. โครงการติดตามประเมินผลกระบวนการการนาข้ อเสนอแนะจากสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ ปี
2552 ไปดาเนินการเพื่อให้ เกิดนโยบาย กรณีศึกษาในข้ อเสนอประเด็นการหย่าร้ างอย่างสร้ างสรรค์ . สมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศไทย.
 รุจา อูไ่ พบูลย์, ระพีพรรณ คาหอม, ถวัลย์ เนียมทรัพย์, สาวิตรี ทยานศิลป์, ดารุณี จงอุดมการณ์ , จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ ,
จินตนา วัชรสินธุ์, นิทศั น์ อัทรโยธิน, วรรณี เดียวอิศเรศ, และทิพาอรณ์ โพธิ์ถวิล. 2558. การสังเคราะห์องค์ความรู้ : การ
เปลีย่ นแปลงสถานอาพครอบครัวไทยและแนวทางเพื่อส่งเสริ มความเข้ มแข็งของครอบครัว. สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั )สกว.(.
ผลงานวิชาการ (บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ)
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2544. อิทธิพลของความอาคอูมิใจในตนเองของวัยรุ่น. วารสารประชากรและสังคม. 10)1(: 43-68.
 Sawitri Thayansin, and Chai Podhisita. 2008. Initiation and Current Drug Use among Male Youth.
Journal of Safety and Health. 1(1): 17-24.
 Sawitri Thayansin, and Chai Podhisita. 2008. Influence of Connectedness to Parents and Peers on
Drug Use among Male Youth. Journal of Population and Social Studies. 16(2): 121-142.

ผลงานวิชาการ (บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ) (ต่ อ)
 จอมขวัญ รัตนกิจ และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. ผลของการอ่านหนังสือนิทานให้ เด็กปฐมวัยต่อความจาระยะสันของ
้
ผู้สงู อายุ. วารสารความปลอดอัยและสุขอาพ. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 14 เดือนมีนาคม-พฤษอาคม 2554.
 หัสดิน แก้ ววิชิต และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. ผลของการอ่านหนังสือนิทานโดยผู้สงู อายุต่อความสามารถทางการพูด
ของเด็กปฐมวัย. วารสารความปลอดอัยและสุขอาพ. ปี ที่ 4 ฉบับที่14 เดือนมีนาคม-พฤษอาคม 2554.
 พิมพ์ชนก วงศาโรจน์ และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมต่อการจัดการความเครี ยดใน
วัยรุ่นตังครรอ์
้
. วารสารความปลอดอัยและสุขอาพ. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม 2554.
 รวิพรรดิ พูลลาอ และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2555. ระดับสติปัญญากับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของวัยรุ่ นติดเกมส์. วารสาร
กาสะลองคา. ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555.
 Sawitri Thayansin. 2011. Respondent-Driven Sampling: Reaching Male Youth with Drug Use
Experience in Thailand. Journal of Population and Social Studies. 20(1): 43-56.

 นารี รัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริ ญ และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2011. ตัวแบบการดูแลผู้สงู อายุที่ดีของชุมชนเขตเมือง.
วารสารพยาบาลศาสตร์ . 29(Suppl2): 67-74.
 Narirat Jitramontree, Vilaivan Thongchareon, and Sawitri Thayansin. 2011. Good Model of Elderly
Care in Urban Community. Journal of Nursing. 29(Suppl2): 67-74.



Narirat Jitramontree and Sawitri Thayansin. 2013. Social Welfare for Older Persons in Thailand: Policy
and Recommendation. Journal of Public Health and Development. 11(3): 39-47.

 ดารุ ณี จงอุดมการณ์ , รุ จา อู่ไพบูลย์, ระพีพรรณ คาหอม, จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ , จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ,
ถวัลย์ เนียมทรัพย์, สาวิตรี ทยานศิลป์, อัจฉรี ยา ปทุมวัน, ทิพาอรณ์ โพธิ์ถวิล, นิทศั น์ อัทรโยธิน, และเดชาวุธ นิตยสุทธิ.
2560. การรับรู้ความอยูด่ ีมีสขุ ของครอบครัวไทย: การวิจยั เชิงคุณอาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์ และสุขอาพ. ปี ที่ 40 ฉบับที่
1 )มกราคม-มีนาคม(. 14-29.
 จิราอรณ์ สาเอาทอง, สาวิตรี ทยานศิลป์, และอธิวฒ
ั น์ เจี่ยวิวรรธน์กุล. 2561. ความสัมพันธ์ ของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ กับสัมพันธอาพในกลุ่ม เพื่ อนและครอบครั วของนัก เรี ยน มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอาเออเมือ ง จัง หวัด
สมุทรสาคร. วารสารเกษมบัณฑิต. ปี ที่ 19 ฉบับที่พิเศษ มีนาคม 2561.
ผลงานวิชาการอื่นๆ (บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในหนังสือ / Proceeding การประชุมวิชาการ)
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2548. “Respondent Driven Sampling: แนวทางใหม่ในการเข้ าถึงกลุม่ ตัวอย่างที่มีพฤติกรรม
ต้ อ งห้ า ม”. บทความวิ จัย ในการสัม มนาโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาอิ เ ษก )คปก.( สาขาสัง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ ในวันที่ 7 มกราคม 2548. ณ สถาบันวิจยั อาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2549. “Influence of Parent-Child Connectedness and Peer Connectedness on the
Initiation of Drug Use among Male Adolescents”. Proceeding ในการประชุมวิชาการ โครงการปริ ญญาเอก
กาญจนาอิเษก ครัง้ ที่ 7 (RGJ-Ph.D. Congress VII) วันที่ 20 เมษายน 2549. ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รี สอร์ ท
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.

ผลงานวิชาการอื่นๆ (บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในหนังสือ / Proceeding การประชุมวิชาการ) (ต่ อ)
 ชาย โพธิสติ า, อรวรรณ สุทธางกูร, มาลี สันอูวรรณ์, สาวิตรี ทยานศิลป์, รศริ นทร์ เกรย์ และอัญชลี วรางค์รัตน์. 2550.
“ลักษณะการอยูอ่ าศัยของวัยรุ่ น: การวิเคราะห์ข้อมูลสามะโนประชากร พ.ศ. 2513-2543” บทความวิจยั ในการประชุม
วิชาการประชากรศาสตร์ แห่งชาติ 2550. ในวันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2550. ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร. จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย.
 นารี รัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริ ญ, และสาวิตรี ทยานศิลป์. “การดูแลผู้สงู อายุระยะยาวโดยครอบครัวและ
ชุมชนในเขตเมือง”. 2552. บทความวิจยั ในการประชุมเวทีระดมความคิดเห็นเรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สงู อายุในครอบครัวและชุมชน” จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย ในวันที่ 12 มีนาคม 2552.
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาอรณ์ กรุงเทพฯ.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2553. “ความสามารถและความต้ องการที่จะดารงชีวิตแบบพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างผู้สงู อายุกบั
เด็กและเยาวชน”. ผลสารวจความเห็นสาธารณะ ปี 2551-2552. ปั ญญาสมาพันธ์ เพื่อการวิจยั ความเห็นสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย )The Wisdom Society for Public Opinion Research of Thailand). หน้ า 47-49.
 นารี รัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริ ญ, และสาวิตรี ทยานศิลป์. “ตัวแบบการดูแลผู้สงู อายุที่ดีของครอบครัวในเขต
เมืองและกรุ งเทพมหานคร”. 2553. บทความวิจยั ในการประชุมวิชาการประจาปี 2553 ของสมาคมพฤฒาวิทยาและ
เวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุไทย เรื่ อง “การจัดการ ดูแล เกื ้อหนุน และรักษาผู้สงู วัย )Practical Management, Caring, and
Supporting in Older Adults) จัดโดยสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ ผ้ ส
ู งู อายุไทย ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม
2553. ณ โรงแรมสยามซิตี ้ พญาไท กรุงเทพฯ.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2553. การส่งเสริ มและพัฒนาเด็กในครอบครัวหย่าร้ าง. บทความวิชาการในการประชุมสมัชชา
ครอบครัวระดับชาติ ประจาปี 2553. จัดโดยสานักส่งเสริ มสถาบันครอบครัว สานักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว. ในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2553.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. เครื อข่ายครอบครัวกับการจัดสวัสดิการครอบครัว. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการ
ครอบครั วศึกษาระดับชาติ ครั ง้ ที่ 3. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai Family Studies
Association). ในวันที่ 10-11 กุมอาพันธ์ 2554. ณ สถาบันวิจยั จุฬาอรณ์ กรุ งเทพมหานคร.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. ความสัมพันธ์ในครอบครัว. บทความวิชาการในหนังสือสุขอาพคนไทย 2554. สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขอาพ )สสส.( และสานักงาน
คณะกรรมการสุขอาพแห่งชาติ.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2554. ปรากฏการณ์ครัวเรื อนกระแสใหม่...ครัวเรื อนข้ ามรุ่น. บทความวิชาการในการประชุม
สมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจาปี 2554. จัดโดยสานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์. ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554. ณ โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ กรุงเทพมหานคร.
 สาวิตรี ทยานศิลป์, นันทนัช ใจเกรี ยงไกร, พิมพ์ชญา พัวสกุล และจุฑากาญจน์ บุญนุชออิรักษ์ . 2554. คิดบวก ทา
บวก สร้ างสัมพันธ์บวกระหว่างวัย. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่ อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”. จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. ในวัน
จันทร์ ที่ 3-5 ตุลาคม 2554. ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริ เวอร์ กรุงเทพมหานคร.

ผลงานวิชาการอื่นๆ (บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในหนังสือ / Proceeding การประชุมวิชาการ) (ต่ อ)
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2555. การขับเคลื่อนนโยบายสูค่ วามมัน่ คงของครอบครัว: กรณีการหย่าร้ าง )อย่างสร้ างสรรค์(.
บทความวิชาการในการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2555 เรื่ อง “ปฏิบตั ิการครอบครัวไทยอบอุ่น”.
จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย (Thai Family Studies Association). ในวันที่ 10-11 พฤษอาคม
2555. ณ สถาบันวิจยั จุฬาอรณ์ กรุงเทพมหานคร.
 สาวิตรี ทยานศิลป์. 2557. ครอบครัวไทยอบอุ่น...ด้ วยพลังกิจกรรมสร้ างสรรค์สมั พันธอาพระหว่างวัย. บทความ
วิชาการในการประชุมวิชาการด้ านครอบครัวระดับชาติ ประจาปี 2557 เรื่ อง “ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย”. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ร่ วมกับสานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
)สค.( กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์. ในวันจันทร์ ที่ 16 - อังคารที่ 17 มิถนุ ายน 2557. ณ โรงแรม
ปริ นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร.
 อุษา มะลิซ้อน และสาวิตรี ทยานศิลป์. 2557 “ความสุขของปู่ ย่าตายายที่เลี ้ยงหลานในอาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ” Proceeding ในการประชุมวิชาการด้ านครอบครัวระดับชาติ ประจาปี
2557. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ) Thai Family Studies Association). ในวันจันทร์ ที่16 – วัน
อังคารที่17 มิ.ย.2557. ณ โรงแรมปริ๊ น พาเลซ กรุงเทพมหานคร.
 สาวิตรี ทยานศิลป์, จอมขวัญ รัตนกิจ และหัสดิน แก้ ววิชิต. 2557 “ประสิทธิผลของการอ่านนิทานคาคล้ องจองต่อ
ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยและความจาระยะสันของผู
้
้ สงู อายุ ”. Proceeding ในการประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตร์ แห่งชาติ 2557. จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย )Thai Population Association). ในวันศุกร์ ที่ 21
พ.ย.2557. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร.
 อัญชลี สรรพตานนท์, สาวิตรี ทยานศิลป์, และปิ ยะธิดา ขจรชัยกุล. 2558. “การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวข้ ามรุ่ น: กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร”. Proceeding ในการ
ประชุมวิชาการด้ านครอบครัวระดับชาติ ประจาปี 2558. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย )Thai Family
Studies Association). ในวันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย. 2558. ณ สถาบันวิจยั จุฬาอรณ์ กรุ งเทพมหานคร.
 ปวีณา วงศ์วรกิจ, สาวิตรี ทยานศิลป์, และ ปิ ยะธิดา ขจรชัยกุล.2559. “การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของ
เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ที่เกิดจากมารดาวัยรุ่ น: กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร”. Proceeding ในการประชุมวิชาการ
ด้ านครอบครัวระดับชาติ ประจาปี 2559. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย )Thai Family Studies
Association). ในวันจันทร์ ที่ 15 - วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559. ณ สถาบันวิจยั จุฬาอรณ์ กรุ งเทพมหานคร.
 เดชาอิวชั ร์ นพมิตร, สาวิตรี ทยานศิลป์, และดลพัฒน์ ยศธร. 2560. การศึกษาเปรี ยบเทียบอาวะสมองเสือ่ มและความ
ว้ าเหว่ของผู้สงู อายุที่เข้ าร่วมกิจกรรมการเล่นอังกะลุงและผู้สงู อายุที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการเล่นอังกะลุง. Proceeding
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560. จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ร่ วมกับ
เครื อข่ายบริ หารการวิจยั อาคเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา )สกอ.(. ในวันที่ 10 ก.พ. 2560.
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่.

