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ประวัติการศึกษา 
  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและทุนองคความรู
ใหมในการสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
Diploma Program in Air Traffic Controller  
สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training 
Center) 
 

ความเช่ียวชาญและความสนใจ 
 

• Aging and Intergenerational 
Relationships 

• Grandparents Raising Grandchildren 

• Family Well-being 

• Demographic Trend and the Family 
Development 

• Family and Community Support for the 
Elderly 

 

ผศ. ดร. สาวิตรี ทยานศิลป 
อาจารยประจําหลักสตูร 



 

 

ตําแหนงปจจุบัน 
 

1. กรรมการบรหิารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SSIRB) 
3. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (Central Institutional Review Board, 

Mahidol University: MU-CIRB) 
4. กรรมการสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย 

 

ประสบการณการทํางาน 
 
ป พ.ศ.2550-2553 ผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ป พ.ศ.2550-2553 อาจารยพิเศษสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ป พ.ศ.2551-2553 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
ป พ.ศ.2553-2556 หัวหนาโครงการและผูดําเนินรายการวิทยุ “ท่ีนี่...มหาวิทยาลัยมหิดล” ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 

17.10-18.00 น. ทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ ความถ่ี 891 กิโลเฮิรท ในระบบ AM. 
ป พ.ศ.2553-2557 คณะอนุกรรมการกฎหมาย ในคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว สํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ป พ.ศ.2554-2556 คณะกรรมการประจําสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ป พ.ศ.2554-2559 อาจารยพิเศษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป พ.ศ.2555 คณะทํางานจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว สํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ป พ.ศ.2555 คณะทํางานขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาครอบครัว สํานักสงเสริมสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ป พ.ศ.2557-2559 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย (หลักสูตร

และภาคพิเศษภาคปกติ ) สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ป พ.ศ.2559-2561 คณะกรรมการวิจัย สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

รางวัล 
 
เกียรติบัตร “ผูนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน” ในหัวขอ “คุณภาพประชากร” ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 
2557. จากบทความวิจัย สาวิตรี ทยานศิลป, จอมขวัญ รัตนกิจ และหัสดิน แกววิชิต. 2557. ประสิทธิผลของการอาน
นิทานคําคลองจองตอความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยและความจําระยะสั้นของผูสูงอายุ. Proceeding ในการ
ประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2557. สมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association).                          
ในวันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2557. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร. 



 

 

ผลงานวิจัย 
 

1. สาวิตรี ทยานศิลป และชาย โพธิสิตา. 2549. เหลา บุหรี่ และยาบา: อิทธิพลของความรูสึกผูกพันกับพอแมและ
กับเพ่ือนตอการใชสารเสพติดของเยาวชนชายไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

2. ชาย โพธิสิตา, อรวรรณ สุทธางกูร, มาลี สันอูวรรณ, สาวิตรี ทยานศิลป, รศรินทร เกรย, และ อัญชลี                    
วรางครัตน. 2551. แบบแผนและแนวโนมการอยูอาศัยของวัยรุน: การวิเคราะหขอมูลสํามะโนประชากร                   
พ.ศ. 2513-2543. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

3. สายฤดี วรกิจโภคาทร, สาวิตรี ทยานศิลป, สรอยบุญ ทรายทอง, สิริวัลย เรืองสุรัตน และ พงศศักดิ์ ตั้งคณา. 
2551. การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเยาวชนเพ่ือสรางภูมิคุมกันทางจิตใจตอการมีพฤติกรรมเสี่ยง. สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.).  

4. หัทยา ดํารงคผล, สาวิตรี ทยานศิลป, และสิริวัลย เรืองสุรัตน. 2551. ความกาวหนาและการยอมรับในงานดาน
นิทานในชีวิตเด็กไทย. แผนงานสื่อสรางสุขอาวะเยาวชน (สสย.). 

5. นารีรัตน จิตรมนตรี, สาวิตรี ทยานศิลป, และสิริวัลย เรืองสุรัตน. 2551. การทบทวนองคความรูและแนวทางการ
จัดระบบสวัสดิการผูสูงอายุในประเทศไทย. กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 

6. นารีรัตน จิตรมนตรี, วิไลวรรณ ทองเจริญ, และสาวิตรี ทยานศิลป. 2552. ตัวแบบการดูแลผูสูงอายุท่ีดีของ
ครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. 

7. สายฤดี วรกิจโภคาทร, ศิวพร ปกปอง, บัญญัติ ยงยวน, และสาวิตรี ทยานศิลป. 2552. การศึกษาพัฒนาการของ
เด็กและความม่ันคงของครอบครัวในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมชายฝงทะเล ภายใตโครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบ
สุขภาพอนามัย (Health Impact Assessment, HIA) อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ. บริษัทในเครือสหวิริยา จํากัด.  

8. ศิวพร ปกปอง, สาวิตรี ทยานศิลป, และวิมลทิพย มุสิกพันธ. 2552. โครงการศึกษาความคิดเห็นประชาชนไทย
ภายใตประเด็นสถานการณครอบครัวไทย ป 2552. มูลนิธิเครือขายครอบครัว. 

9. 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.  

10. สาวิตรี ทยานศิลป. 2552. สํารวจความสามารถและความตองการท่ีจะดํารงชีวิตแบบพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวาง
ผูสูงอายุกับเด็กและเยาวชน. ปญญาสมาพันธเพ่ือการวิจัยและสํารวจประชามติของประชาชนไทย.  

11. ศิวพร ปกปอง, สาวิตรี ทยานศิลป และ จีรนันท ขํานอง. 2553. โครงการสรางดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว เพ่ือ
การประเมินผลงานตามแผนงานสุขภาวะครอบครัวระยะ 3 ป (ประจําป 2552). มูลนิธิเครือขายครอบครัว.  

12. สาวิตรี ทยานศิลป. 2553. โครงการศึกษาการสงเสริมและพัฒนาเด็กในครอบครัวหยาราง. มูลนิธิเครือขาย
ครอบครัว.  

13. ศิวพร ปกปอง, สาวิตรี ทยานศิลป และสาลินี จันทรเจริญ. 2554. โครงการสรางดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว 
เพ่ือการประเมินผลงานตามแผนงานสุขภาวะครอบครัวระยะ 3 ป (ประจําป 2553). มูลนิธิเครือขายครอบครัว.  

14. สาวิตรี ทยานศิลป และวณิพพล มหาอาชา. 2554. โครงการรวบรวมและสรุปสาระสําคัญกฎหมาย นโยบาย 
าตรการท่ีเก่ียวของดานครอบครัและม วในประเทศและตางประเทศ. ครอบครัวสํานักกิจการสตรีและสถาบัน .  

 



 

 

ผลงานวิจัย 
 
15. สาวิตรี ทยานศิลป. 2555. โครงการติดตามประเมินผลกระบวนการการนําขอเสนอแนะจากสมัชชาครอบครัว

แหงชาติ ป 2552 ไปดําเนินการเพ่ือใหเกิดนโยบาย กรณีศึกษาในขอเสนอประเด็นการหยารางอยางสรางสรรค 
สมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย. 

16. รุจา ภูไพบูลย, ระพีพรรณ คําหอม, ถวัลย เนียมทรัพย, สาวิตรี ทยานศิลป, ดารุณี จงอุดมการณ, จิตตินันท 
เดชะคุปต, จินตนา วัชรสินธุ, นิทัศน  ภัทรโยธิน, วรรณี  เดียวอิศเรศ, และทิพาภรณ โพธิ์ถวิลการ. 2558. 
สังเคราะหองคความรู: การเปลี่ยนแปลงสถานภาพครอบครัวไทยและแนวทางเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ครอบครัว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

17. รุจา ภูไพบูลย, ระพีพรรณ คําหอม, ถวัลย เนียมทรัพย, สาวิตรี ทยานศิลป, ดารุณี จงอุดมการณ, จิตตินันท 
เดชะคุปต, จินตนา วัชรสินธุ, นิทัศน ภัทรโยธิน, วรรณี เดียวอิศเรศ, ทิพาภรณ โพธิ์ถวิล, เดชาวุธ นิตยสุทธิ 
และอัจฉรียา ปทุมวัน. 2561. การศึกษาครอบครัวไทยแบบบูรณาการตามวงจรชีวิตครอบครัว. สํานักงานกองทุน
สนับสนนุการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลยัมหิดล.  

18. รุจา ภูไพบูลย, ดารุณี จงอุดมการณ, จิตตินันท เดชะคุปต, จินตนา วัชรสินธุ, ระพีพรรณ คําหอม, ถวัลย                
เนียมทรัพย, วรรณี เดียวอิศเรศ, ทิพาภรณ โพธิ์ถวิล, สาวิตรี ทยานศิลป, และมนฤดี โชคประจักษชัด. 2562. 
หลักสูตรโรงเรียนครอบครัว (Family School Curriculum). กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 
 

ผลงานวิชาการ  
(บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ) 
 

1. สาวิตรี ทยานศิลป. 2544. อิทธิพลของความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุน. วารสารประชากรและสังคม. 10(1): 
43-68. 

2. Sawitri Thayansin, and Chai Podhisita. 2008. Initiation and Current Drug Use among Male Youth. 
Journal of Safety and Health. 1(1): 17-24. 

3. 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. 

4. จอมขวัญ รัตนกิจ และสาวิตรี ทยานศิลป. 2554. ผลของการอานหนังสือนิทานใหเด็กปฐมวัยตอความจําระยะ
สั้นของผูสูงอายุ. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 14 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554. 

5. หัสดิน แกววิชิต และสาวิตรี ทยานศิลป. 2554. ผลของการอานหนังสือนิทานโดยผูสูงอายุตอความสามารถ
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วิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 3. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย (Thai Family 
Studies Association). ในวันท่ี 10-11 กุมภาพันธ 2554. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร. 

12. สาวิตรี ทยานศิลป. 2554. ความสัมพันธในครอบครัว. บทความวิชาการในหนังสือสุขภาพคนไทย 2554. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 
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13. สาวิตรี ทยานศิลป. 2554. ปรากฏการณครัวเรือนกระแสใหม...ครัวเรือนขามรุน. บทความวิชาการในการประชุม
สมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจําป 2554. จัดโดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย . ในวันอังคารท่ี 6 กันยายน 2554. ณ โรงแรมรามาการเดนส  
กรุงเทพมหานคร. 

14. สาวิตรี ทยานศิลป, นันทนัช ใจเกรียงไกร, พิมพชญา พัวสกุล และจุฑากาญจน บุญนุชอภิรักษ. 2554. คิดบวก 
ทําบวก สรางสัมพันธบวกระหวางวัย. บทความวิชาการในการประชุมวชิาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพ่ือเด็ก: 
จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”. จัดโดยสถาบันแหงชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล. ในวันจันทรท่ี 3-5 ตุลาคม 2554. ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร. 

15. สาวิตรี ทยานศิลป. 2555. การขับเคลื่อนนโยบายสูความม่ันคงของครอบครัว: กรณีการหยาราง (อยาง
สรางสรรค). บทความวิชาการในการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งท่ี 4 ประจําป 2555 เรื่อง “ปฏิบัติการ
ครอบครัวไทยอบอุน”. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย (Thai Family Studies Association). 
ในวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 2555. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร. 

16. สาวิตรี ทยานศิลป. 2557. ครอบครัวไทยอบอุน...ดวยพลังกิจกรรมสรางสรรคสัมพันธภาพระหวางวัย. บทความ
วิชาการในการประชุมวิชาการดานครอบครัวระดับชาติ ประจําป 2557 เรื่อง “ครอบครัวอบอุน...พลังการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย”. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย รวมกับสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. ในวันจันทรท่ี 16 - อังคารท่ี 17 
มิถุนายน 2557. ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร. 

17. อุษา มะลิซอน และสาวิตรี ทยานศิลป. 2557 “ความสุขของปูยาตายายท่ีเลี้ยงหลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย: กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแกน” Proceeding ในการประชุมวิชาการดานครอบครัวระดับชาติ 
ประจําป  2557. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย (Thai Family Studies Association).                 
ในวันจันทรท่ี 16 – วันอังคารท่ี 17 มิถุนายน 2557. ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร. 

18. สาวิตรี ทยานศิลป, จอมขวัญ รัตนกิจ และหัสดิน แกววิชิต. 2557 “ประสิทธิผลของการอานนิทานคําคลองจอง
ตอความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยและความจําระยะสั้นของผูสูงอายุ”. Proceeding ในการประชุม
วิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2557. จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association). ใน
วันศุกรท่ี 21 พฤศจิกายน 2557. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพมหานคร. 

19. อัญชลี สรรพตานนท, สาวิตรี ทยานศิลป, และปยะธิดา ขจรชัยกุล. 2558. “การศึกษาความสามารถทางพหุ
ปญญาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ท่ีอาศัยอยูในครอบครัวขามรุน: กรณีศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร”. Proceeding 
ในการประชุมวิชาการดานครอบครัวระดับชาติ ประจําป 2558. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย 
(Thai Family Studies Association). ในวันพฤหัสบดี ท่ี  11 - วัน ศุกร ท่ี  12 มิ ถุนายน  2558. ณ สถาบัน                   
วิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพมหานคร. 
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20. ปวีณา วงศวรกิจ, สาวิตรี ทยานศิลป, และ ปยะธิดา ขจรชัยกุล.2559. “การศึกษาความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป ท่ีเกิดจากมารดาวัยรุน: กรณีศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร”. Proceeding ในการประชุม
วิชาการดานครอบครัวระดับชาติ ประจําป 2559. จัดโดยสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย (Thai Family 
Studies Association). ในวันจันทร ท่ี  15 - วัน อังคาร ท่ี  16 สิ งหาคม 2559. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  
กรุงเทพมหานคร. 

21. เดชาภิวัชร นพมิตร, สาวิตรี ทยานศิลป, และดลพัฒน ยศธร. 2560. การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสมองเสื่อมและ
ความวาเหวของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมการเลนอังกะลุงและผูสูงอายุท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมการเลนอังกะลุง. 
Proceeding ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560. จัดโดย
มหาวิทยาลัยพายัพ รวมกับเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.). ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม. 

22. รุจา ภู ไพบูลย , ระพีพรรณ คําหอม, ดารุณี จงอุดมการณ, ถวัลย เนียมทรัพย , จินตนา วัชรสินธุ , และ                  
สาวิตรี ทยานศิลป. 2562. ความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใน 5 ภูมิภาค: เหมือนหรือแตกตางอยางไร. 
Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 15 “ประชากรและสังคม 2562” ครอบครัวไทย...สะทอน
อะไรในสังคม. จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. ในวันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562.   
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร. หนา135-149. 

23. สาวิตรี ทยานศิลป. 2562. ครอบครัวอยูดีมีสุข รากฐานการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21. นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 ประจําป 2562 “EF ทักษะสมองข้ันสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 
21”. จัดโดยสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. ในวัน 24-25 มกราคม 2562. ณ สถาบันแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 

24. สาวิตรี ทยานศิลป, ฐาณิชชา ลิ้มพานิช, และศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ. 2563. เทคนิคการชวยเหลือเด็กและครอบครัว
กาวผานความเจ็บปวดและเดินหนาตอไปหลังหยาราง. นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
ประจําป 2563 “Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better” 
ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน. จัดโดยสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. ในวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2563. ณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 

25. สาวิตรี ทยานศิลป. 2563. พันธะสองวัย สายใย (ยัง) ผูกพัน จริงหรือ. เสวนาวิชาการ NICFD Talk สองวัยใน
โลกสูงวัย: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย. จัดโดยสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 
ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. 

26. สาวิตรี ทยานศิลป. 2564. สถานการณเด็กกับโรคขาดธรรมชาติ: เด็กกับสังคมสูงวัยในสภาวะเปลี่ยนแปลง. 
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ประจําป 2564 “Children & Nature-deficit Disorder เด็ก
กับโรคขาดธรรมชาติ” (รูปแบบออนไลน ผาน Application ZOOM Cloud Meetings). จัดโดยสถาบันแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. ในวันท่ี 16, 18-19 มีนาคม 2564. ณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว. 
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27. สาวิตรี ทยานศิลป. 2564. Nature Game เลนอยางไร 2 วัยไมไกลธรรมชาติ. นําเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้ง ท่ี 7 ประจําป 2564 “Children & Nature-deficit Disorder เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ”                
(รูปแบบออนไลน ผาน Application ZOOM Cloud Meetings). จัดโดยสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว. ในวันท่ี 16, 18-19 มีนาคม 2564. ณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 


