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“ฉันอบรมบุตร ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีทั้งการศึกษาและสุขภาพดี 
มีจิตใจดีด้วย นี่คือหลักในการเลี้ยงดูบุตรของฉัน ตอนเขายังเป็นเด็กๆ 
ฉันก็ท าหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูก ต้องคอยดูสุขภาพ ดูสมุดพกให้ 
ตรวจดูการบ้านให้เขา ให้เขาท่องหนังสือ เพื่อให้สอบได้ดีตั้งแต่เขาอายุ 
ยังน้อยทีเดียว”

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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แห่งชาติ

ปัจจัยสร้างความส าเร็จในการท างาน :
ความรู้ + เครือข่าย + ทีมงานสนับสนุน + กลไก
ในการบริหารจัดการ

ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาความรู้ : โจทย์ 
พ้ืนที่หรือ โอกาสในการท างาน มวลมิตร เครือข่าย

เพื่อการพัฒนา



ค าน า

หนั ง สื อ ส รุ ป ผลกา รด า เ นิ น ง าน ใน รอบ
ระยะเวลา 8 ปี น าทีมโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุริยเดว  ทรีปาตี และคณะผู้บริหารของสถาบัน โดยเริ่ม
ด าเนินงานเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 8 เมษายน 
2561  ทางผู้จัดท าพยายามรวบรวมและเรียบเรียงผลงาน
ต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาสถาบัน มีการด าเนินการ
ในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวของประเทศไทย และมุ่งมั่นใน
การบรรลุวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็น “สถาบันสหวิทยาการชั้นน า
ระดับอา เซียนด้ านการพัฒนาเด็ก  เยาวชน และ
ครอบครัว” ภายใต้ปรัชญาในการท างาน คือ “มุ่งมั่น 
สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัวให้เต็มศักยภาพทุก
ด้าน พร้อมเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม” สถาบัน มีพันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ ในเชิงสหวิทยาการเพ่ือสังคม  รวมถึงผลการ
ด าเนินงานส าคัญอ่ืนๆ รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
การสรุปผลการด าเนินงานส าคัญตามพันธกิจของสถาบัน 
ในระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อ านวยการ

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ในนามคณะผู้บริหารสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ทั้งทีมบริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 
ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันด้วยดีมาตลอด สถาบันจะมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์เพ่ือเป็น “สถาบันสหวิทยาการชั้นน าระดับอาเซียนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว” ต่อไป
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ประวัติและแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
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งานบริหารทั่วไป

งานคลังและพัสดุ

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสนับสนุนการศึกษา

งานสื่อสารองค์กร

งานทรัพยากรบุคคล

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

กลุ่มวิชา
พัฒนาการ

มนุษย์

กลุ่มวิชาจิตวิทยา

เด็กวัยรุ่นและ
ครอบครัว

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

งานคลินิก

เด็กและวัยรุ่น
ศูนย์พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย

ศูนย์วิจัย
วิชาการด้าน
พัฒนาการ

มนุษย์

โครงสร้างองคก์ร



รศ. นพ.สุริยเดว ทรปีาตี  (ผู้อ านวยการ) หมายเลข 1
อ. ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล  (รองผู้อ านวยการ) หมายเลข 7
นางสายสุนยี์ เบ็ญจโภคี  (รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร) หมายเลข 9
ผศ. ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ (รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ) หมายเลข 3
อ. ดร.พัชรินทร์  เสรี  (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ) หมายเลข 2
ดร.นุชนาฏ รักษี  (รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย) หมายเลข 6
อ. พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ  (ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านคลินกิเด็กและวัยรุ่น) หมายเลข 5
ผศ. ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร (ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย) หมายเลข 4
ดร.ศรัล ขุนวิทยา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  (ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพ) หมายเลข 8
อ. ดร.นนทสรวง  กลีบผึ้ง  (ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านสื่อสารองค์กร) หมายเลข 10

คณะผู้บริหารสถาบัน
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หัวหน้างาน
นายเอนก  มาศจรัส (รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร) หมายเลข 11
นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์  (หัวหน้างานคลินกิเด็กและวัยรุ่น) หมายเลข 12
นายเมธีณัฐ รัตนกุล  (หัวหน้างานสนบัสนนุการบริการวิชาการ) หมายเลข 13
นางมาริสา สังขาร  (ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) หมายเลข 14
นายสุเมต ชื่นชู  (หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ) หมายเลข 15
นายวิเชษฐ์ ประทีป  (รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป) หมายเลข 16
นางสาวชัชชนนั เทพพานิช  (หัวหน้างานคลังและพัสดุ) หมายเลข 17
นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ  (รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ) หมายเลข 18
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ครบ 8 ปี ของหมอแล้วสินะที่มีบุญ 
ได้มาสร้างบ้านหลังนี้ คือสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว บ้านหลังคาเขียว
ที่อบอุ่นให้มั่นคงสถาพร พ่ีน้องท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขแม้เป็นบ้านเล็กๆ แต่ผู้คนที่นี่ใจ
ใหญ่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาท างานใหญ่ๆ ได้อย่าง
ภ าคภู มิ ใ จ ด้ ว ย ฝี มื อ เ ร าผ่ านก าร พิสู จ น์
ความส าเร็จงานใหญ่ๆ เช่น เจ้าภาพงาน
ประชุมนานาชาติ 20 ประเทศถึง 2 ครั้ง งาน
ประชุมระดับชาติทุกปี หลักสูตรพัฒนาการ
มนุษย์แบบสหวิทยาการ และพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ร่วม 3 สถาบัน คือ จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและ
ครอบครัว นักศึกษามีคุณภาพจนได้ Dean 
List และ MU Brand ambassador ร่วมกัน
พัฒนาบ้านหลังนี้จนได้รางวัล Green Office
ระดับทอง ระดับประเทศ มีงานวิจัยวิชาการที่
ส่งผลกระทบที่มีพลังต่อสังคมมากมาย อาทิ
เช่น เรื่องสื่อสร้างสรรค์ Media Literacy 
ร่วมกับภาคีเกิดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ระบบการจัดเรทติ้งสื่อ งานวิจัย 
Brain EF ที่ปัจจุบันดังทั่วประเทศ งานต้นทุน
ชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (Life Assets 
Positive Development) การพัฒนาระบบพ่ี
เ ลี้ ย ง ใ น ชุ ม ช น ด้ ว ย จิ ต วิ ท ย า เ ชิ ง บ ว ก 
(Community baby sitting system with 
positive psychology) ล้อมรอบชุมชน
ศาลายารอบรั้วมหิดล 15 ชุมชน การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนในเด็กอาชีวะแบบ 
Brain Based Learning in Adolescent 
ที่พัฒนากันขึ้นมาใหม่งานต้นแบบการพัฒนา
ระบบดูแลนักศึกษาใน

วิทยาเขตศาลายาทุกคณะ จนเกิด MU Friends
ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมต่อกับระบบดูแลใน
คลินิคเพ่ือนวัยทีน (Adolescent Clinic) ซึ่งตั้งขึ้น
มาครั้งแรกของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว งานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ
ที่ได้รับการรับรองเป็น Certified Body แห่งแรก
ของประเทศไทยของการรับรองสาขาอาชีพผู้ดูแล
เด็ก (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน) และ
ก าลังก้าวสู่การรับรองระดับ ISO17024 และยัง
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จย่า
ขึ้นมาเองจนเป็นที่นิยม และเกิดชมรมผู้ปกครอง
และครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีกิจกรรมด้วยฝีมือ
และการมีส่ วนร่ วมของผู้ ปกครองมากมาย 
มหกรรมนิทานในสวน ดนตรีในสวน กีฬาสีเด็กๆ 
อนุบาล วันเด็กที่มีเด็กๆ เข้าร่วมประมาณ 3 พัน
กว่าคน สถาบันมีความร่วมมือทั้งภายใน และ
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมากมาย เป็นครั้งแรกที่เรามี
ทั้ง Visiting scholar Visiting Professor
และ MOU นานาชาติ ท างานร่วมกับ UNICEF 
WHO IEA (International Epidemiological 
Association)

บทสรุปผู้บริหาร
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มีอาคันตุกะส าคัญๆ ระดับประเทศ 
ตั้งแต่ท่าน อานันท์ ปันยารชุน ศ.นพ.เกษม วัฒน
ชัย ท่านมรว.ดิศนัดดา ดิษกุล พล.อ จรัล กุลละ
วณิชย์ ท่านสายสุรีย์ จุติกุล แม่ชีศันสนีย์ เสถียร
สุต Prof.Dr.Robert T.Blum (Director Johns 
Hopkin) วุ ฒิ ส ม า ชิ ก จ า ก ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า 
คณะเยี่ยมเยียนจากต่างประเทศอีกมากมาย 
สมาชิสภาการขับเคลื่อนการปฎิรูปแห่งประเทศ
ไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอีก
มากมายตลอด 8 ปี 

งานบริหารที่สามารถสร้างระบบมา
รองรับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศ ทั้งระบบบริหารบุคคล ระบบการเงินการ
คลังพัสดุ ระบบอาคารสถานที่ทั้งหมด ระบบ
ความปลอดภัย ระบบแสง ระบบโทรศัพท์ 
ที่ปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่แบบยกเครื่อง มีทั้งการ
พัฒนาสถานที่ บ้านน่าอยู่ชั้น 2 ที่สวยงามเป็น
ที่ ตั้ ง ง า น ค ลิ นิ ก เ ด็ ก  ห้ อ ง ส มุ ด สื่ อ โ ซ น
Playground ชั้ น  3 พั ฒ น า ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
ยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดการประชุมแบบสบายๆ  
ทีร่ะเบิดความรู้ความคิดต่างๆ มากมายจากห้องนี้ 
จนเรามีแผนยุทธศาสตร์ตลอด 5 ปี  ชั้น  4
ที่ตั้งคลินิกวัยรุ่น และงานวิจัยที่ร่วมกับกอง
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย เปลี่ยนสภาพหิน
อ่อนที่ร่วงรอบตึกสังคายนาใหม่หมดทั้งอาคาร 
7 ชั้น ระบบอัคคีภัย สุขาภิบาล นอกจากนั้นงาน
สื่อสารองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่ จนท าให้เว็บไซด์
ของสถาบันเป็นที่นิยมแซงหน้าคณะใหญ่ๆ 
มากมาย และที่ส าคัญจัดแถลงข่าว

หลายครั้งหลายครา จนเป็นที่รู้จักในสังคมแม้แต่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่น างานของสถาบันไป
อ้างอิงในการขับเคลื่อนนโยบายในสภา และใน
กระทรวง กรม กองต่างๆ มากมายมูลค่าสื่อที่เรา
ชาวสถาบันได้ออกข่าวเผยแพร่ ไม่ต่ ากว่า 50 ล้าน
บาทต่อปี  โดยสถาบันไม่ ได้มีภาระค่า ใช้จ่ าย 
แต่อาศัยสัมพันธภาพผ่านระบบภาคีเครือข่าย ชาว
สถาบันท างานกันอย่างมีความสุข ผลผลิตเหล่านี้
แปลงเป็นมูลค่าทรัพย์สินท าให้เรามีงบดุลเป็นบวก
และมีรายได้สะสม จนหลุดจาก “วงจรคณะ
ยากจน”

แต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ของสถาบัน ก้าว
แรกที่หมอเข้ามาท างานเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ด้วยความ
หวั่นใจ  รู้สึกเดียวดาย สถานที่ก็วังเวง เงียบเหงา
มาก ผู้คนในสถาบันทุกคนต่างฝากความหวังไว้ที่
ผู้ น า  ที่ จะกอบกู้ วิ กฤตของ สถาบัน  ที่ แม้แต่
มหาวิทยาลัยมองว่าสถาบันไม่มผีลงานน่าจะยกเลิก
สถาบันแห่งชาติ ได้ยินเสียงทั้งต่อหน้าและลับหลัง
มาตลอดทันทีที่เข้ามาท างาน ถูกเปรียบเปรยเสมอ
ว่า“ชื่อเป็นแห่งชาติแต่ไม่เห็นท าหน้าที่แห่งชาติ
เลย”หรือแม้แต่  “เรียกตนเอง เป็นถึงสถาบัน
แห่งชาติ จ าเป็นไหมที่ต้องมาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ”
มีธงถึงขนาดจะยุบสถาบัน ที่อาจจะเป็นภาระด้วย
ซ้ าไปเป็นต้น ในขณะที่หมอเองก็ต้องปรับตัวใหม่
กั บ อ ง ค์ ก ร ใ ห ม่ ใ น ก า กั บ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว การออกนอก
ระบบดูเหมือนว่าดี มีอิสระเสรีในการที่จะก ากับ
ทิศทาง แต่หากเวทีนี้ไม่มีพ่ีเลี้ยงมันเป็นเรื่องยาก
และท้าทายมาก ท่ามกลางสังคมท่ีอยู่กันแบบ
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ตัวใครตัวมันทั้งในและนอกสถาบัน 
ส าหรับสถาบันเล็กๆ ที่ต้องการ ผู้น าที่ มี
วิสัยทัศน์  กล้าหาญชาญชัย บ้าพลัง แรงต้อง
ไม่ตก และต้องน าพาสมาชิก ทั้งสถาบัน ให้
ก้าวไปด้วยกันท่ามกลางการแข่งขัน ที่ใช้ค าว่า 
“ออกนอกระบบ” แต่ยังมีกฎระเบียบ แบบ
ราชการ มาคอยก ากับ “เวลาคิดให้คิดและท า
แบบเอกชน แต่ระบบระเบียบออกแบบมาไม่
หนี แ ถ ว กา รท า ง านแบบร าชการ เ ล ย ” 
สร้างความสับสนไม่น้อย โดยที่ทุกคณะต่าง
แข่งขันกันปล่อยของดีๆ ของตนเองออกมาโชว์
สรรพก าลังของตนเอง สังเกตุได้จากทุกครั้งใน
ที่ประชุม คณะใหญ่ๆ ต่างล้วนมีสิ่งที่ดีงามมา
ปล่อยของกัน ซึ่งจริงๆต้องถือว่าดี ในสังคมที่
เต็มไปด้วยการแข่งขันในตลาดธุรกิจการ
แข่งขัน วัดกันที่ World ranking แต่มันยาก
มากส าหรับสถาบัน เล็ กๆ อย่ างสถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่ง
นี้ ที่ต้องกู้วิกฤติตัวตนขององค์กร วิกฤติของ
ผู้คนในองค์กร โดยที่ “เวทีนี้ไม่มีพ่ีเลี้ยง ต้อง
ช่วยเหลือตนเองให้รอดให้ได้” สถาบันด้วย
ทุนเดิมที่ยังไม่มีผลผลิต ผู้คนในบ้านต่าง
ระส่ าระสาย ขาดความมั่นคงในชีวิต มีการ
ฟ้องร้องกันไปมา บรรยากาศแรกๆ    ที่เข้ามา
ท างานต่างจดจ้องจับผิดซึ่งกันและกัน  โจทย์ที่
ยากมากส าหรับหมอคือ จะดึงสมาชิกให้ก้าวไป
ด้วยใจท างานด้วยพลัง รวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้
อย่างไร ท าอย่างไรให้บรรยากาศในการท างาน
มีชีวิตชีวา สดใส เต็มไปด้วย พลังมุ่งมั่น

ท าอย่างไรให้เกิดการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบและต้องเป็นระบบที่ทันสมัย รับ
กับเหตุการณ์สถานการณ์ใหม่ ท าอย่างไรที่จะเรียก
ขวัญและก าลังใจของลูกน้องและความก้าวหน้าใน
อาชีพการงานที่จะท าให้สมาชิกรู้สึกมั่นคง ท า
อย่ า ง ไรที่ จ ะท า ให้ทุกคนเสี ยสละ เ พ่ืองาน
ส่วนกลางของสถาบัน ระบบการบริหารจัดการ
ลูกจ้างชั่วคราวจึงเกิดขึ้น พนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งครูปฐมวัยจึงเกิดขึ้นครั้งแรกของสถาบัน
และมหาวิทยาลัย ห้องประชุมยุทธศาสตร์ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้พ่ีน้องประชุมแบบโต๊ะกลม
ใกล้ชิด ผู้น าท าหน้าที่ลุกขึ้นยืนจด บนกระดาน 
ชวนสมาชิกแลกเปลี่ยนให้เกิดความคิดนอกกรอบ 
วิ่งหาแหล่งทุนภายนอกมาเพ่ือพัฒนางานสถาบันที่
ต้องเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม จัดระดมความคิดการ
บริหารจัดการทั้งที่สถาบัน และถกกันแม้แต่ใน
กรุ ง เทพ เ พ่ื อยกระดั บสถาบั น  เช่ น  มู ลนิ ธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ ส านักกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพและอ่ืนๆ อีกมากมาย ภายใน
สถาบันลดภาระค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้จากแหล่ง
ต่างๆ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กร
ต่างประเทศ เช่น UNICEF WHO IEA  TAI เป็น
แหล่งทุนใหญ่เพ่ือจัดงานใหญ่ๆ   แทน ดึงใจผู้คน
ในสถาบั น โดยที่ ผู้ น า จ ะต้ อ งท าหน้ าที่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีแบบบ้าพลัง ไม่จับผิด แต่ใช้วลี 
“อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ คุณได้จับถูกคนที่รักและ
คนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง” หมอโดนทดสอบ
บ่อยครั้งด้วยทั้งเรื่องราวความขัดแย้งต่างๆ แต่
หน้าที่เราคือเดินหน้าพิสูจน์บนความเป็นจริงและ

บทสรุปผู้บริหาร
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สัญญากับตัว เองว่า หากหมอคุม
ตัวเองได้ บรรยากาศสถาบันก็จะสงบนิ่งด้วย 
หากหมอเป็นแบบอย่างท่ีดีกจ็ะเป็นน้ ากระเพ่ือม
ไปที่ลูกน้องได้ หมอโดนตรวจสอบแบบละเอียด
ทุกอย่าง เรียกได้ว่าต้องใช้ศาสตร์และศิลปะใน
การบริหารจัดการท่ามกลางความขัดแย้งให้สงบ
ลงให้ได้ ไม่มีพวกพ้องของใครในหัวใจของหมอ 
ทุกคนล้วนมีความส าคัญทุกอย่างว่าไปตาม
หลักฐานและผลลัพธ์โดยที่ไม่กลั่นแกล้งใคร 
และเมื่อจบก็ต้องยกออกไปใจให้หมดได้ทันที 
หมอจึงต้องสวมหัวใจแห่งการพัฒนา 4 รูปแบบ
ไว้ในคราวเดียวกันคือ การเล่นบทบาทตัดสินใจ
กับเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นเพ่ือน าพาสถาบัน 
(รูปแบบ manager) เล่นบทบาทเชื่ อมโยง
ประสานงานองค์กรต่างๆ ให้สถาบัน (รูปแบบ
Coordinator) เล่นบทบาทชักชวนชาวสถาบัน
คิดสร้างสรรค์เพ่ือผลงานที่มีคุณค่าคืนก าไรให้
สังคมและสถาบันอยู่ได้ (รูปแบบ Facilitator) 
เล่นบทบาทน าทีมสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม 
(รูปแบบ Leadership)ทั้ งหมดนี้ เ กิดขึ้ นบน
ความท้าทายที่สถาบันมีทรัพยากรที่จ ากัดมากๆ 
แต่ทุกอย่างต้องท าให้ทัดเทียมกับคณะใหญ่ให้
ไ ด้  เ พ ร า ะแ ร งก ดดั น ที่ ถู ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ตลอดเวลา จนมี วลี เด็ ดจากผู้ แทนส านัก
งบประมาณในการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งที่เปรียบเปรยไว้ว่า“แปลก
ดีนะที่บางคณะสามารถเปลี่ยนรถใหม่ป้ายแดง
ได้ตลอดเวลา แต่บางคณะจักรยานจะขี่ยังไม่มี
เลย” เป็นประโยคที่หมอจ าได้ไม่ลืมเลย

ทุกวันนี้หมอขอขอบคุณชาวสถาบันเด็กฯ 
ที่เรารวมใจเป็นหนึ่งช่วยกันพัฒนาบ้านหลังคา
เขียวแห่งนี้จนวันนี้มีผลิตผลที่ก าลังออกดอกออก
ผลได้ตลอดเวลา น้องๆ เก่งขึ้นมาก ในวาระที่
สิ้นสุดการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลกดลบันดาลให้องค์กรแห่งนี้มีความผาสุก 
ยั่งยืนพร้อมจะเป็นภาคีหลักเพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัวเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมตลอดไป และสุดท้ายนี้หมอขอขอบพระคุณ
ผู้ที่มีคุณูปการให้หมอตั้งแต่ต้นที่ชั่วชีวิตนี้มิอาจลืม
เลื อนท่ านอดี ตอธิ กา รบดี  ศ .นพ .ปิ ยะสกล 
สกลสัตยาทร ที่ท่านเป็นทั้งผู้ให้กอบกู้วิกฤติที่สุด
ของสถาบัน ให้ก าลังใจหมอเสมอมา ตลอดจน
อธิการบดีทุกๆ ท่านที่มีบุญได้ร่วมงานเพ่ือสถาบัน
แห่งนี้จนส าเร็จ

ส าหรับหมอจะขอจดจ าไว้เป็นผลงาน
ชิ้นโบว์แดงของหมอไปตลอด ที่ได้มาพัฒนาสร้าง
สถาบันแห่งนี้ให้เป็นบ้านเล็กที่อบอุ่นมั่นคงพร้อมที่
จะก้าวสู่ทศวรรษที่สามเพ่ือประโยชน์ตามปรัชญา
ของสถาบันและยุทธศาสตร์ของชาติต่อไป

ขอขอบคุณ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อ านวยการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

บทสรุปผู้บริหาร
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สรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาด้านวิจัย



ยุทธศาสตร์งานวิจัย

1.1  โครงการวิจัยในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 - 2560

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั 
มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการวิจัยตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553 – 2560  โดยได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

หมายเหตุ: ในปีงบประมาณ 2553 – 2555 
สถาบันฯ ยังไม่มีการต้ังค่าเป้าหมายจ านวน
โครงการวิจัย

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนา
เด็กและครอบครัว 

มีจ านวนทั้งสิ้น 60 โครงการ
(ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 – ก.พ. 61 

มีโครงการวิจัย จ านวน 8 โครงการ)



1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ต่อ)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2560 สถาบัน
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเ งินทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากทั้ งแหล่ งทุนภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

1.2  เงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

หมายเหตุ: 
• ในปีงบประมาณ 2553 – 2558 เป็นการค านวณเงินทุนเตม็จ านวนตามปีที่ได้รบัอนุมตัิด าเนนิโครงการวจิัย และในปีงบประมาณ 

2559 – ปัจจุบัน เป็นการค านวณเงินทุนวจิยัตามจ านวนเงินทุนที่ไดร้บัจรงิในแต่ละปีงบประมาณ
• ในปีงบประมาณ 2553 – 2558 สถาบันฯ ยังไม่ได้มีการตั้งค่าเป้าหมายของจ านวนเงินทุนสนับสนุนโครงการวจิยั
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 รวมจ านวนทั้งสิ้น 44,797,500 บาท 
 จ านวนเงินเฉลี่ยปีละประมาณ 5.5 ล้านบาท
 จ านวนเงินเฉลี่ยของบุคลากรสายวิชาการประมาณ

4 แสนบาท/คน/ปี
(ในปีงบประมาณ 2561 ต้ังแต่เดือน ต.ค. 60 – ก.พ. 61 ได้รับเงินทุนสนบัสนุน
โครงการวิจัย จ านวน 8 โครงการ คิดเป็น 1,140,120  บาท)



1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ต่อ)

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2560
มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 62 เรื่อง

และในวารสารวิชาการระดับชาติ จ านวน 14 เรื่อง

รวมจ านวนทั้งสิ้น 76 เรื่อง

1.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 

เมื่อคิดเป็นสัดส่วน
ของจ านวนผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติต่อจ านวน
บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร                
พบว่ า  ใ นปี  พ .ศ .  2 558               
มีจ านวนการตีพิมพ์สูงสุด คิด
เ ป็ น สั ด ส่ ว น เ ท่ า กั บ
1.20 เร่ือง/คน*

ห ลั ง จ า ก ปี  พ . ศ . 
2558 สัดส่วนของจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ต่ อ จ า น ว น บุ ค ล า กร ส า ย
วิ ช า ก า ร ค่ อ ย ๆ  ล ด ล ง
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมี
สัดส่วนสูงกว่าการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ

(* ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่สถาบันฯ มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “The 12th SEA Regional Scientific 
Meeting of the International Epidemiologic Association and The 2nd Annual Conference of the Journalists 
and Writers Foundation”)
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วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

จ านวน 

62 เรื่อง

วารสารวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน 

14 เรื่อง



1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ต่อ)

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2554 – 2560 มีบทความของบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 13 บทความ ที่ได้รับการอ้างถึงใน

ฐานข้อมูล Scopus รวมทั้งสิ้น 184 ครั้ง การอ้างอิงถึงบทความดังกล่าวมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของการอ้างอิงถึงบทความ ต่อจ านวน

บุคลากรสายวิชาการ พบว่า สูงสุดในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็น 3.67 ครั้ง/คน

1.4  การอ้างอิงถึงบทความ (Citations) ของบุคลากรสายวิชาการ
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ในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค. 61 – 16 ก.พ. 61 มีบทความของบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 13 บทความ ที่ได้รับการอ้างถึงในฐานข้อมูล Scopus จ านวน 7 คร้ัง

รวมทั้งสิ้น 
184 ครั้ง



1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ต่อ)

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย หรือที่เรียกว่า R2R เป็นภารกิจหนึ่งที่ศูนย์วิจัยวิชาการ
ด้านพัฒนาการมนุษย์ได้ส่งเสริมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถด าเนินงานวิจัยเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานประจ า และพัฒนาสถาบัน  โดยศูนย์วิจัยฯ มีบทบาททั้งในด้านการประสานงาน 
ติดตามผล และผลักดันให้เกิดการวิจัยและสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนขึ้นภายในสถาบัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ของสถาบันฯ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2560 มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)

รวมทั้งสิ้น 57 เรื่อง

1.5 งานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R)
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รวมทั้งสิ้น 
57 เรื่อง



2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย

สถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนา

เด็กและ
ครอบครัว

หน่วยงาน
ภาครัฐ

หน่วยงาน
ต่างประเทศ

หน่วยงาน
ภาคเอกชน

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

สนง.เทศบาล
ศาลายา

กระทรวง พม.
กระทรวง
วัฒนธรรม

กระทรวง
สาธารณสุข

ม.ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

NECTEC
สวทช.

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สนง.พัฒนา
นโยบายสุขภาพ

กลุ่มไม้ขีดไฟ OKMD

สมาคมผู้ผลิต
ของเล่นไทย

SCG

สสส. RLG

WHO

Ochanomizu
University, Japan

UNICEF

Southern 
Oregon 

University, USA

IEA

The University 
of Sydney

Faculty of 
Human Ecology, 

Bogor Agricultural 
University, 
Indonesia

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน       
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้
สู่สังคมและนโยบาย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2560 สถาบันแห่งชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคม และนโยบายด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 ครั้ง ที่มีนักวิชาการจากหลากหลายประเทศมาร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก และการ

ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมในระดับชาติ ด้วยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งหมด 4 ครั้ง

3.1 ประชุมวิชาการ

 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

** สถาบัน เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้ง 2 คร้ัง **

ครั้งท่ี 1 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

“The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiologic Association 
and The 2nd Annual Conference of the Journalists and Writers Foundation”
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จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 298 คน
ประเทศที่เข้าร่วมประชุม 19 ประเทศ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Scholarship
• Total number : 52 Scholarships 
• Total budgets from WHO & IEA 

: 1,212,680 Baht

วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ 35 คน
• 2 Keynote Speech 
• 6 Plenary Lecture 
• 10 Symposium 
• 2 Lunch Talk 

Poster Presentation : 35 Posters
Oral Presentation : 57 Titles
Proceeding CD-ROM : 16 Full Paper
Abstract CD-ROM, Program book

นานาชาติ 2 ครั้ง
ระดับชาติ 4 ครั้ง



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

ครั้งที่ 2 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“Istanbul Summit 2016: Reconsidering Gender Equality and Peaceful Societies”

วัตถุประสงค์
• สร้างความตระหนักให้กับประชาคม

ระดับนานาชาติในประเด็นความกังวล 
ความต้องการ และความท้าทายที่
ผู้หญิงต้องเผชิญในบริบทของการ
พัฒนา ความสงบสุข และความ
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

• ขับเคลื่อนเครือข่ายระดับนานาชาติใน
การด าเนินงานสนับสนุนประเด็นต่างๆ 
ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับ 
Thailand Achievement Institute (TAI)

Journalists and Writers Foundation (JWF)
JWF Women’s Platform

African Union (AU)

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้บันทึกขอ้ตกลง 
(Memorandum of Agreement) 
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มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก  33ประเทศ

จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“พลังบวกเพื่อเด็ก : จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”

 ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 
กรุงเทพฯ โดยมีเข็มมุ่งท่ีจะเป็นสถาบันทางวิชาการด้านเด็กและ
ครอบครัว ที่จะเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ ที่
ท างานด้านเด็กและครอบครัว

จัดโดยสถาบัน ร่วมกับ สสส. เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การประชุมดังกล่าวเป็นการ
รวบรวมเครือข่ายผู้ท างานด้านเด็กทั่วประเทศ มุ่งประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพเด็กเข้มแข็งจากภายใน และผลจากการจัดประชุม
วิชาการ ท าให้ผู้ที่ท างานเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทสังคมในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย
สู่ประชาคมอาเซียน เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย
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3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ “พลเมืองเด็ก : การลงทุนที่คุ้มค่า”

ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการระดับชาติ
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”

จัด โดยสถาบันร่ วมกับ  สสส .  เมื่ อวันพฤหัสบดีที่  25
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
ได้รับเกียรติจาก ท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษ 
อีกทั้งมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเด็ก
ปฐมวัย 

นอกจากนี้ ทางสถาบันได้สรุปรายงานการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ น าเสนอในระเบียบวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 1 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธ
ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ท าเนียบรัฐบาล

จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

โครงการหน่วยสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

โครงการเล็งเห็นความส าคัญ และประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคมที่มีผลต่อเด็กและเยาวชน 
และครอบครัว จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “เวทีเสวนาสถาบันเด็กและครอบครัว (NICFD)”
ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่ข้อมูลหรือ
ข้อเสนอในการที่จะพัฒนาต่อยอด ทั้งในด้านของการพัฒนางานวิจัยหรือการพัฒนางาน
ขับเคลื่อนทางสังคม โดยตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2553 – 2560 มีการจัดเวทีเสวนาจ านวน 8 ครั้ง

3.2 เวทีเสวนาวิชาการและเวทีสาธารณะ

ครั้งที่ 1 เวที “สังคมได้อะไร จากเกม : Pokemon Go”

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว

ครั้งที่ 2 เวที “การศึกษาไทย 4.0”

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว
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มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 87.2

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 139 คน
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ    87.4



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

ครั้งที่ 4 เวที “สารสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”
(The article for the development of children and families)

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 5 เวที “เวทถีอดบทเรียนและเสริมพลังการเรียนรู้กลุ่มพ่อแม่นักปฏิบัติ”
(Parental Community of Practical Wisdom)

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 3 เวที “ภาพเด็กไทยที่เราอยากเห็น เพื่อน าประเทศสู่ Thailand 4.0”

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ 
สุโกศล กรุงเทพฯ
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มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

76 คน

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

61 คน



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

ครั้งที่ 7 เวที “การพัฒนาทักษะสมอง (รู้คิด รู้ท า รู้ซึ้ง) สู่การขับเคลื่อนศักยภาพเด็กไทย”

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
มี ผู้ ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
56 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.0

ครั้งที่ 8 เวที “เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง ด้วยพลังบวก (Positive Parenting)”

จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 
ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ  
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 84 คน
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.6

ครั้งที่ 6 เวที “โตไม่ตี ตีไม่โต”(Child Development is Unbeatable)

จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
ณ The Connection ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 45 คน
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 88.8
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3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

โครงการหน่วยสนับสนุนงานวิชาการ ด้านเด็กและเยาวชน 
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรปีาตี และคณะวิจัย

3.3 ตัวอย่างงานวิจัยที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคม

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2557

จากการท างานที่ผ่านมา กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตได้เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่และหลาย
หน่วยงาน และเกิดเสียงสะท้อนและพลังบวกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการท างานด้วยแนวคิดเชิงบวกด้วย 3 ปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ

(1) ต้นทุนชีวิต เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
(2) ต้นทุนชีวิต ฟังเสียงสะท้อนของเด็กๆ รับฟังเด็กๆ เป็นสิ่งส าคัญที่สุด
(3) ต้นทุนชีวิตสร้างให้คนท างานด้านเด็กและเยาวชนท างานอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม

7 ขั้นตอน สู่ความส าเร็จกับกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต

1. Building Team
2. Research 

Development
3. Survey and 

Analysis

6. Evaluate 
Monitor

5. Creative 
Activity

4. Synthesis and 
Plan Creative 

Activity

7. Summary/Exchange 
Process and Extend 

Results
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งบประมาณ
จาก (สสส.) 
7 ล้านบาท



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฐานชุมชน (Community Based) 
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี และคณะวิจัย

 พัฒนาแกนน านกัพัฒนาการมนุษย์ท้องถิน่ และแกนน าพี่เลี้ยงผ่านการอบรม
 กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวติ
 การใช้เคร่ืองมือส ารวจต้นทุนชีวิต
 การใช้เครื่องมือส ารวจชุมชน
 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 ถอดบทเรียนร่วมกันตลอดการท างาน

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่อง 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องการเป็น
พี่เลี้ยงท่ีปรึกษา 

2. การประชุม                     
เชิงปฏิบัติการ                   
การถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องต้นทุน
ชีวิตและวางแผนการ
ท างาน 

3. การประชุม                         
เชิงปฏิบัติการ 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องอนามัย
เจริญพันธ์ุ และ
วางแผนการท างาน 

4. จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อย 
(Social network) 

โครงการดังกล่าวพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัวผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้สู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในแตล่ะชุมชน

ทั้ง 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

ผลการด าเนินงานพบว่า
โครงการดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเพื่อสร้างชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง

ด้วยจิตส านึกรักในชุมชน และมีการรวมพลคนจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 11 ชุมชน เกิดขึ้น
สู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่งดงาม
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งบประมาณ
829,070.29 บาท 



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

โครงการหน่วยสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

โดย ดร.นุชนาฎ รักษี และคณะวิจัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรปีาตี เป็นที่ปรึกษาโครงการ)
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Application บนมือถือ
สู่สาธารณะ



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

 โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมอง 
(Brain-Based Learning in Adolescent ในกลุ่มอาชีวะ)

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรปีาตี
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี และคณะวิจัย

โครงการวิจัยร่วมมือกันระหว่าง
สถาบัน กับส านักงานบริหารและ
พัฒนาอ งค์ ค ว า ม รู้  ( อ ง ค์ ก า ร
มหาชน) ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ ความรู้  ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เกิดแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และเด็กได้รับการพัฒนาตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
พัฒนาคู่มือและแผนการจัดการการเรียนการสอนเพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบ
พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้
ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองแล้วนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมกับการ
เรียนมากข้ึน 
ครูมีทัศนคติต่อเด็กและการสอนดีขึ้น และมีความมั่นใจในแผนการสอน รวมถึงมี
กิจกรรมมากขึ้น
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งบประมาณ
2,750,000



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

3.4 การเผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์

คุณภาพชีวิตเด็ก 
2556

พลังบวกเพ่ือเด็ก:
จุดเปลี่ยนการ
พัฒนาเด็กและ

เยาวชน

การพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
ไทยสู่ประชาคม

อาเซียน

การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ

เยาวชนสู่
ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 เรื่องพลเมืองเด็ก:

การลงทุนที่คุ้มค่า

Ensuring Child and 
Maternal Health: Key 
to Universal Health 

Converge

การพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย: ทางเลือกและ

โอกาส

คุณภาพเด็กปฐมวัย 
คุณภาพประเทศ

คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย สารสาระเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว
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จ านวน 
18 เรื่อง



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

คุณภาพชีวิตเด็ก 2556: 
ฟื้นความฝันการศึกษาให้

เด็กไทย

Quality of Children’s 
Life 2013

The 2013 Quality of 
Children’s Life: Revive 

Education Dreams for T-AI 
Children

ภัยไซเบอร์: ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ของสังคมไทย

คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล: เข้าใจ
ลูก เข้าใจโลกไซเบอร์

การพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวระดับชาติ คร้ังที่ 3 
เร่ืองพลเมืองเด็ก: การลงทุนที่

คุ้มค่า

Ensuring Child and 
Maternal Health: Key to 

Universal Health Converge
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พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก
(I am I have I can)



3. ขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมและนโยบาย (ต่อ)

3.5 การเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ

Website :
http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/home/index.php

Website :
http://www.kidsdrive.org/

Facebook :
https://www.facebook.com/kidsdrive.org/

Website :
https://www.mahidolclinic.com/

Website : 
http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/
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สรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาด้านการศึกษา



1. ข้อมูลด้านการศึกษา

38

“สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ

. . .เพ่ือคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์”

พันธกิจงานการศึกษา 

หลักสูตรและการบริการ

ในปัจจุบันสถาบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร โดยท้ังสองหลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาการ
มนุษย์ (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาเดก็ วัยรุ่นและ

ครอบครัว ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และ
ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

พยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

จ านวน 
2 หลักสูตร



1. ข้อมูลด้านการศึกษา (ต่อ)

39

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ได้จัดตั้งหน่วยงานภายใน ในชื่อ  “งานการศึกษา” 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อตามโครงสร้างใหม่การบริหารงาน
ของสถาบัน ในชื่อ “งานสนับสนุนการศึกษา” โดยมี
หน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินงาน และ
บริหารจัดการด้านการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญา
โทของสถาบัน อันประกอบไปด้วย นักวิชาการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ประวัติและโครงสร้าง
ของงานสนับสนุนการศึกษา



ห้องเรียน
4 ห้อง

ห้องสมุด
1 ห้อง

ห้องปฏิบัติ
การ

คอมพิวเตอร์
1 ห้อง

ห้องพัก
นักศึกษา
1 ห้องห้อง

รับประทาน
อาหาร
2 ห้อง

ห้อง
ปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่
1 ห้อง

ห้องพัก
คณาจารย์

5 ห้อง

1. ข้อมูลด้านการศึกษา (ต่อ)
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ที่ตั้งและทรัพยากรงานสนับสนุนการศึกษา

งานสนับสนุนการศึกษา มีส่วนปฏิบัติงานอยู่
ท่ี  ชั้ น  5  อาคารปัญญาวัฒนา สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ประกอบไปด้วย ห้องบริการการศึกษา , 
ห้ อง เรี ยน ,  ห้ อ งสมุด ,  ห้ อ งปฏิบั ติ การ
คอมพิวเตอร์, ห้องพักนักศึกษา และห้องพัก
คณาจารย์ผู้สอน

ปัจจัยเอื้อและปัจจัยสนับสนุน



งานสนับสนุนการศึกษามีบุคลากรทั้ งสิ้ น     
17 คน โดยจ าแนกตามงานและประเภทการจ้างซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

(1) บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 12 คน 
โดยบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

(2) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5 คน 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
และปริญญาตรี 

โดยมีประเภทการจ้างหลักในแต่ละต าแหน่ง
งานและสายงานประกอบด้ วย  ข้ าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน และ
ลูกจ้าง

รองศาสตราจารย์ 
(1 คน) 6%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(5 คน) 30%อาจารย์ (6 คน)

35%

สนับสนุนทั่วไประดับ
ปฏิบัติการ (5 คน) 29%

ต าแหน่ง

0 2 4 6

ข้าราชการ

พม.

พม.ส่วนงาน

ลจ.เงินงบประมาณ

ลจ.ส่วนงาน

สถานภาพ

สนับสนุนทั่วไประดับปฏิบัติการ

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

จ านวนคน

ต าแหน่ง

1. ข้อมูลด้านการศึกษา (ต่อ)
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บุคลากร : สายวิชาการ และสายสนับสนุน



2. ผลการด าเนินงาน

สถิตินักศึกษา

ข้อมูล ณ มีนาคม 2561
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หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวนรวม พิเศษ ปกติ

ปีการศึกษา

คน

คน

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

จ านวนนักศึกษา
จ านวนรวม พิเศษ ปกติ

ปีการศึกษา

จ านวนนักศึกษา 

145 คน

จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

52 คน



2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)

สถิตินักศึกษา

43

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ต่อ)1



2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)

สถิตินักศึกษา

ข้อมูล ณ มีนาคม 2561
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หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2556 2557 2558 2559 2560

จ านวนรวมนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา

คน

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

16 คน

จ านวนนักศึกษา 
64 คน



ผลงานเด่น

2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)
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การพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

1

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ. 2550 สามสถาบันท าความร่วมมือ 
พัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและ

ครอบครัวขึ้น 

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จสามารถเปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2550



ผลงานเด่น

2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)
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การปรับปรุงหลักสูตร เปิดการเรียนการสอน ภาคพิเศษสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
และการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 2

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์ ได้เปิด
การเรียนการสอนและมี
นักศึกษาเป็นรุ่นแรกปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร

ส า ข า วิ ช า พั ฒ น า ก า ร
มนุษย์ ครั้งที่ 1 เพ่ือให้มี
ความทันสมัย และบรรจุ
ความรู้ด้านพัฒนาการให้
ครบทุกช่ วงวั ย  โดยได้
บรรจุวิชาวัยรุ่นเข้าไปใน
หลักสูตรด้วย 

เปิดการเรียนการสอน
หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์  ภาค
พิเศษ

ปรับปรุงเนื้อหา
ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า
พัฒนาการมนุษย์ ครั้งที่ 
2 โดยแยกประมวลราย
วิ ช า เ อก  ออก เป็ น  3 
แขนง อันได้แก่ แขนง
วิชาเอกพัฒนาการเด็ก 
วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น 
แ ล ะ แ ข น ง วิ ช า เ อ ก
พัฒนาการผู้ ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ      

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ห ลั ก ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ่น และครอบครัว ครั้ง
ที่ 1 เพ่ือให้เหมาะสมและ
มีความทันสมัยมากขึ้น



รางวัลต าแหน่ง 
Ms. Brand Ambassador 
of Graduate School, 

Mahidol University 2015
นางสาวอรณิชชา เพ็ญวรรณ

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ได้รับการคัดเลือก

ผลงานเด่น

2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)
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การได้รับรางวัลของนักศึกษา 3

รางวัล The Dean's List Award
เป็นรางวัลส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี

เยี่ยมและเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาได้รับรางวัล
ทั้งสิ้นจ านวน 4 คน คือ นางสาวพิชาดา สุทธิแป้น 

นางสาวฉัตรี บุณยานันต์ นางสาวพลาศินี
ศรสีองเมือง และนางสาวชนาภา ลินลาวรรณ



ผลงานเด่น

2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)
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กิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 4

กิจกรรมสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรจัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้

นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ และแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ให้กับ
นักศึกษา อีกทั้ งการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ เ รื่ อ งการท า
วิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง

กิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่   
จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม

สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ เพื่อให้ค าแนะน า
เก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของ
หลักสูตร อีกทั้งเพื่อเป็นการแนะน านักศึกษาให้
รู้จักกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน
นักศึกษารุ่นพี่ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การปรับตัวในการเรียนและแนวทางการท างาน
วิจัยในสาขาพัฒนาการมนุษย์ร่วมกับคณาจารย์
และรุ่นพี่

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

แสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อ 
ครูบาอาจารย์ เป็นการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 



ผลงานเด่น

2. ผลการด าเนินงาน (ต่อ)
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กิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 4

โครงการนักพัฒนาการมนุษย์ ผู้น าด้านการพัฒนาเด็ก
ไดน้ านักศึกษาเดินทางไปท ากิจกรรมจิตอาสา โดย

กิจกรรมของโครงการนักศึกษาร่วมท ากิจกรรม 
สันทนาการ การแสดงออกทางความคิด เสนอแนะ
วิธีการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาเหตุการณ์ในสังคม 

กิจกรรมแสดงความยินดีมหาบัณฑิต
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่มหาบัณฑิต ที่ได้มุ่งม่ัน 

อุตสาหะเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 
และเพ่ือให้นักศึกษารุ่นน้องได้มีส่วนร่วม
ในบรรยากาศของความส าเร็จ เกิดความ

รักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา



3. แผนการด าเนินงาน 3 ปีข้างหน้า

3.1

• ด าเนินโครงการภายใต้การก ากับของงานสนับสนุนการศึกษา

- โครงการวารสารพัฒนาการมนุษย์

- โครงการผลิตต ารา 

3.2

• การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัย (นานาชาติ)

3.3
• การพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับต่างประเทศ

(อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์)

3.4
• การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนางาน

คุณภาพด้านการศึกษา

3.5
• การประกันคุณภาพของหลักสูตร AUN-QA

3.6
• การเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา

3.7
• การเพิ่มผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารในและต่างประเทศ

3.8
• การสร้างระบบและวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เช่น MOOC, transformative learning เป็นต้น
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4. จุดแข็งและโอกาสพัฒนาของงานสนับสนุนการศึกษา

จุดแข็ง
โอกาสพัฒนา
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สรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาด้านการบริการวิชาการ



1. การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการสู่สังคม

สถาบันเน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็ก และครอบครัว

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพ่ือให้

ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึง

การให้บริการวิชาการของสถาบัน ทีง่านสนับสนุนการบริการวิชาการได้ด าเนินการตามความรับผิดชอบ

แบ่งออกเป็นสองด้าน คือ
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1. การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการสู่สังคม

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการ
บริการวิชาการสู่สังคม

โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษท่ี 21 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 28 โครงการ 

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 9 โครงการ 

โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก
จัดกิจกรรมจ านวน  23  โครงการ

1. การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการสู่สังคม

การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการสู่สังคม ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐานการ

บริการวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยผ่านการให้บริการวิชาการ

ต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมประชุม เสวนาทางวิชาการ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และเป็น

แหล่งบริการแก่ผู้ท างานด้านเด็ก วัยรุ่น เยาวชน และครอบครัว ผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมที่มี

เป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการด าเนินงานในระยะปี 

2554 – 2560 มีโครงการต่อเนื่องที่ได้ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 3 โครงการใหญ่  ได้แก่

รวม 
60 โครงการ



ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลก าไรสทุธิและจ านวนผู้รับบริการ 
การจัดกิจกรรมอบรม

ก าไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
ต่างๆ  ค่าบริการการออกแบบหลักสูตร 
และค่าบริการการใช้ห้องประชุมในการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ในปี งบประมาณ 2558 และ 2559                     
มีจ านวนผู้รับบริการสูงขึ้น เนื่องจากจัด
กิจกรรมมหกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน 
และมี หน่ ว ย ง าน เ ข้ า ม าศึ กษ าก า ร
จั ด รู ปแบบกิ จกร รม  ร วมทั้ ง มี ภ าคี
เครือข่ายมาร่วมจัดกิจกรรม

ตารางเปรียบเทียบด้านผลสัมฤทธิ์ของลูกค้าและด้านการบริหารจัดการ

หมายเหตุ : ระดับความผู้พันเริ่มเก็บขอมูลตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560
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รวมผู้รับริการ 10,143 คน 
และก าไรสุทธิรวม 844,357.87 บาท 



การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบัน กับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แบ่งออกเป็น
ภายในประเทศ 7 ที่ และ ภายนอกประเทศ
ประเทศ 4 ที่ 1. IICRD  2. BOGOR 3. WHO   
4. TAI ทั้งนี้เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ประเมินสภาวการณ์ วิ เคราะห์แนวโน้มใน
อนาคต เสนอแนะการแก้ไขปัญหาอย่างสห
วิชาการ และเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ เสนอแนะ
นโยบายและแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครอบครัว
ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

55

ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันได้มีการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2555 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธี ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบัน 
กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใน
การจัดการศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรในระดับผู้บริหารและ
ระดับปฏิบัติการ

ในปีงบประมาณ 2554 สถาบันได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ International 
Institute for Child Right Development (IICRD), Canada เพ่ือท าวิจัยร่วมในด้านสิทธิเด็กและ
วัยรุ่น พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น Professional trainer development และพัฒนา National ICT KM 

ในประเทศ 7

ต่างประเทศ 4 



ในปีงบประมาณ 2555 สถาบันได้รับเกียรติจากส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เพ่ือร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรการจัดอบรม
หลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ. 2556 ถือได้ว่า
เป็นปีแรก และเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งในครั้ง
แรกนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 31 คน การอบรมมีทั้งรูปแบบภาควิชาการ และภาคปฏิบัติท าให้ผู้
เข้ารับการอบรม เกิดความรู้และได้รับประสบการณ์รอบด้าน สามารถน าไปใช้ในการท างาน แก้ไข
ปัญหา จัดท าโครงการ และถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 

ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันไดม้ีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการน า
ร่องเพ่ือพัฒนาหลักสูตรว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ส าหรับเด็กและเยาวชน
กลุ่มปฐมวัย ระหว่างสถาบันกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ความร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)
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ในปีงบประมาณ 2558 สถาบัน ได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมหารือ
ร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาครูปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้
โครงการสื่อสร้างสรรค์นิทานสร้างสุขปลูกภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ระหว่างสถาบัน กับ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร  และโครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้หลักสูตร “ต้นน้ าแห่งชีวิต” สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน     
ยาเสพติดด้วยสื่อนิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย ระหว่างสถาบัน กับส านักงานป้องกันและปรามปราม
ยาเสพติด ภาค 9 จังหวัดสงขลา 

ความร่วมมือกับส านักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร และ ภาค 9

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)

57



ในปีงบประมาณ 2559 สถาบัน ได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ร่วมกับมูลนิธิเด็ก น าโดยนางรัชนี ธงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  ได้เข้า
หารือกับผู้อ านวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี และทีมงานฝ่ายสนับสนุนการ
บริการวิชาการ เพื่อหารือร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากร
ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน 

อีกทั้งในปี 2559 สถาบัน ได้ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ในการเข้าตรวจประเมินเพ่ือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 และจากการ
ประเมิน สถาบันได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ซึ่งจะเปิดรับการทดสอบรุ่นแรกในเดือนตุลาคม 2559

ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ความร่วมมือกับมูลนิธิเด็ก

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)
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ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ร่วมกับมูลนิธิเด็ก โดยนายพิภพ   ธงไชย กรรมการและเลขานุการ  และผู้อ านวยการ
สถาบัน รองศาสตราจารย์ นายแพทยสุริยเดว  ทรีปาตี  เพ่ือร่วมกันว่า ในโครงการพัฒนาพัฒนา
บุคลากรที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านการศึกษาและฝึกอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 
2560

ในปีเดียวกัน สถาบันได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)
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งานสนับสนุนการบริการวิชาการ และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ในการเป็นหน่วยทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก 
ชั้นที่ 1 - 4  ซึ่งภาระหน้าที่หลักคือ การจัดการทดสอบมาตรฐานในภาคปฏิบัติ  การรับรองมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ดูแลเด็ก โดยพิจารณาคุณสมบัติประจ าต าแหน่ง สมรรถนะของบุคคล   
รวมไปถึงการลงนามเอกสาร การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการรับรอง เอกสารการสอบ 
และมาตรฐานการแก้ไขกรณีพบการละเมิดมาตรการความปลอดภัย รวมถึงการคงไว้ การต่ออายุ 
การขยายและลดขอบข่ายการรับรอง การพักใช้ การยกเลิก การเพิกถอนการรับรอง ซึ่งได้มีการจัด
สอบครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2559 โดยความสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) 
และในปี 2560  สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ได้ให้ความอนุเคราะห์กับสถาบัน ในการเข้ามาเป็นที่
ปรึกษา เพ่ือจัดท ามาตรฐานรองรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17024 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายใน เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560

4. การเป็นหน่วยทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
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ผู้อ านวยการสถาบัน รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะท างานหน่วยทดสอบและ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ เข้ารับโล่เกียรติคุณ จากผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคลากรไทยสู่สากล



การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (Routine to Research : R2R) เป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของการสนับสนุนการบริการวิชาการ ทั้งในด้านการให้บริการและด้านการบริหาร
กระบวนการฝึกอบรม ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจ าที่ปฏิบัติพัฒนาต่อยอดเป็น
งานวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า R2R เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการท างานและการวิจัยที่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการ และความคิดเห็นจากลูกค้าที่มารับบริการ ซึ่งน าข้อมูล
ดังกล่าวมาพัฒนาสู่งานวิจัยจ านวน 6 เรื่อง ได้แก่

1.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการคิดเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

2.  คู่มือการบริหารกระบวนการฝึกอบรม
3. คู่มือการให้บริการศึกษาดูงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว
4.  การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ เพ่ือก าหนดมาตรฐานการ

บริการที่มีคุณภาพ
5.  การสังเคราะห์หัวข้อและหลักสูตรฝึกอบรมด้านเด็ก เยาวชน และการจัดการเรียน

การสอนที่จัดเป็นกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับของรัฐ 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

6.  การจัดท าฐานข้อมูลผู้รับบริการวิชาการและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ  
กรณีศึกษา งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

ซึ่งผลงานจ านวน 3 เรื่อง ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย จากศูนย์วิจัยวิชาการด้าน
พัฒนาการมนุษย์  และจากการที่สถาบัน  ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และได้น าผลการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรงานสนับสนุนการบริการวิชาการ

5. การพัฒนางานการประจ าสู่งานวิจัย
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ได้รับงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของ
สถาบัน จ านวนเงิน 4,820,000 บาท เพื่อมาพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง 
ชุมชน ใน 15 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา 

กิจกรรม กลไก คน

C B A

หน่วยเคลื่อนที่

A

B

C

พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น    นักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น

พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม   ภาคีเครือข่าย

พัฒนากิจกรรมสรา้งสรรค์            กิจกรรมพัฒนาเด็กโดยใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออกแบบโดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีและคณะ

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่
และระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และองค์ความรู้

นักพัฒนาการ
มนุษย์ท้องถิ่น

ภาคีเครือข่ายชุมชน ชุมชน อปท. จังหวัด

พี่เลี้ยงชุมชน
(อพม./อสม.)

งบประมาณ 5 ปี จ านวน 

18,460,000



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

โครงการด าเนินกิจกรรมในเขตอ าเภอพุทธมณฑล มาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว มีชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม 7 ชุมชน และ 1 โรงเรียน ได้แก่  

ปีงบประมาณ 2557 - 2559

1. ชุมชนมหามงคล ต.ศาลายา 
2. ชุมชนบ้านสาลวัน/ ริมคลองโพธิ์ทอง ต.ศาลายา
3. ชุมชนสหพร ต.ศาลายา
4. ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา

ปีงบประมาณ 2560 - 2561 (ปัจจุบัน)

1. ชุมชนเอ้ืออาทรศาลายา โครงการ1 - 2 ต.มหาสวัสดิ์
2. ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง
3. ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง
4. โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ต.คลองโยง

โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้

1.  เกิดแกนน านักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น ซึ่ งสามารถสร้างสรรค์และ

ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบได้

2. เกิดแกนน าพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับแกนน าในการ

พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับเด็ก เยาวชน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3. เกิดกิจกรรมคาราวานสถาบันเด็กสัญจร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง

สถาบันและแกนน าชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม

4. เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์

5. เกิดการสร้างและพัฒนาทักษะการท างานของบุคลากรสถาบันที่ เกี่ยวข้อง                 

สู่ชุมชนผ่านรถบริการเคลื่อนที่

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่
และระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน
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ประมวลภาพกิจกรรม 

Mobile Unit กับ การลงพ้ืนที่ชุมชน
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Mobile Unit กับ งานคาราวานสถาบันเด็กสัญจร

Mobile Unit กับ การลงพ้ืนที่โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ)
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Mobile Unit กับ งานการศึกษา 
(หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ และหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุ่น และครอบครัว)

ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ)
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ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบันประกอบด้วย
โครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน ให้บริการเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี และ
โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบริการรับเลี้ยงและ
พัฒนาเด็กกลางวัน เปิดให้บริการส าหรับเด็กอายุ 3 ปี – 6 ปี 

มีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
กระบวนการรู้คิดของเด็ก และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไป

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

บริการรับเลี้ยง
และอนุบาล

สาธิต

หลักสูตร

สมเด็จย่า

องค์กรรับรอง
Certificate 

body 
ISO:17024

สถานที่ท าการ
วิจัยResearch

Lab

ชมรม
ผู้ปกครอง

สถานที่ศึกษาดู
งาน และ
ฝึกอบรม
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อัตราสัดส่วน ระหว่างเด็กกับครู

เตาะแตะ 1 อายุ 1.3 ปี – 2 ปี เดก็12 คน / ครู 3 คน / 1 ห้อง

เตาะแตะ 2อายุ 2 – 3 ปี เดก็ 20 คน / ครู 3 คน / 1 ห้อง

อนุบาล1 เดก็ 17 คน / ครู 2 คน / 1 ห้อง

อนบุาล2 เดก็ 20 คน / ครู 2 คน / 1 ห้อง

อนบุาล3 เดก็ 20 คน / ครู 2 คน / 1 ห้อง

แสดงจ านวนเด็กที่เข้ามาใช้บริการ และอัตราสัดส่วน 
ระหว่างเด็กกับครู 

เตาะแตะ 
จ านวน 645 คน

อนุบาล 
จ านวน 815 คน



ปี พ.ศ. 2555
ความมั่นคงทาง
ต าแหน่งงานของ
บุคลากรศูนย์ฯ

ปี พ.ศ.2557
ริ่เริ่มจัดท าหลักสูตร

ปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จ
ย่าเลี้ยงลูก

ชมรมผู้ปกครองและครู

ปี พ.ศ. 2559
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพ

องค์กรรับรอง
Certificate body

ISO:17024 ปี พ.ศ.2560
วิพากษ์หลักสูตร
ปฐมวัยตามแนวทาง

สมเด็จย่า

ครั้งท่ี 1 

ผลงานเด่น
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หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก

ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปดูงานโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงพัฒนา
ดอยตุง ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล น าทีมโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยในในเวลา
นั้นคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน โดยมีท่าน ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ท าหน้าที่พา
เยี่ยมชม ในครั้งนั้นท่านชายกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมหิดล ท างานร่วมกันกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
โดยท่านชายกล่าวว่า “พ่อกับแม่แยกกันอยู่คนละที่ ท าอย่างไรให้พ่อกับแม่ ได้มาอยู่ด้วยกัน”อันนี้มี
นัยยะว่า สมเด็จย่ากับพระราชบิดาท างานกันคนละที่ เหมือนกับโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่กันคนละส่วน ท าอย่างไรจะได้มาท างานร่วมกัน ประโยคดังกล่าวท าให้
ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจว่า น่าจะท าโครงการบนความร่วมมือ ระหว่างสถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง “หลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง
พระราชด าริสมเด็จย่า” เกิดขึ้นที่หอแห่งแรงบันดาลใจ ที่ได้เห็น พระราชจริยวัตรอันงดงาม 
คุณสมบัติทางใจ 10 ประการ กับหลักการเลี้ยงลูกของสมเด็จย่าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่ได้ทรงใช้
กับในหลวงรัชกาลที่ 8 และ 9 เกิดแนวคิดฉับพลันตรงนั้นว่า ท าไม ไม่เอาหลักการเหล่านี้มาสร้าง
งานต่อ เ พ่ือให้ เป็นไปตามปณิธาน และดั งค ามั่นที่ จะสานต่อการท างานร่วมระหว่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

นอกจากนั้น ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับ คุณแอนโทนี่ ริชารด์ เฮอรริ่ง และคุณหวาน 
พิมพรรณ ดิษสกุล ณ อยุธยา ที่พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโครงการแม่ฟ้าหลวง 
ที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Montessori ข้าพเจ้าได้เห็นกระดานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประดับ
ภาพ Maria Montessori พร้อมกับวลีที่ว่า “Help them to help themselves” ซึ่งตรงกับ
ปรัชญาสมเด็จย่าอยู่แล้ว ข้าพเจ้าหันไปคุยกับคุณหวาน ว่า “บนพ้ืนที่แม่ฟ้าหลวงและพ้ืนแผ่นดิน
ไทย หากเราช่วยกันพัฒนาหลักการเลี้ยงลูกของสมเด็จย่า จนส าเร็จและเผยแพร่ และหากมีการ
ประดับภาพ คล้ายที่เห็นอยู่ด้วยปรัชญาที่เหมือนกัน จะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างสูงสุด”

นับแต่นั้นมา ข้าพเจ้ามุ่งมั่น น าชาวสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางพระราชด าริ และใช้คุณธรรมประจ าใจ 10 ประการ จากหอแห่งแรงบันดาลใจมาเป็นแกน
หลักของหลักสูตร เพ่ือให้เด็กๆทุกคนสามารถช่วยตนเอง และรู้จักในการช่วยเหลือผู้อ่ืน อีกทั้งยัง
สนองพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ที่ว่า “ท าอย่างไรให้คนไทยไม่ลืมแม่” หลักสูตรนี้จะท าให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อเด็กๆ ลูกหลาน 
และจะท าให้คนไทยจ าสมเด็จย่ามิรู้ลืม มหิดลกับดอยตุง บนฐานการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ เริ่มต้นที่
เด็กปฐมวัย จะอยู่คู่นิจนิรันดร์  เดินตามพระราชปณิฐาน ของสมเด็จย่าและพระราชบิดา 
แห่งการแพทย์ตลอดไปโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก (ต่อ)
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องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาซีพ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เข้ารับโล่เกียรติยศ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาซีพ ที่สมควรแก่
การยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบการรับรองคุณวุฒิวาชาชีพตาม
มาตรฐานสากล ISO 17024  เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
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องค์กรต้นแบบ และ
มาตรฐาน 
ISO17024



มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับประกาศเกียรติคุณ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  วิพากษ์หลักสูตรครั้งที่ 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต           
อาจารย์ ธิดา พิทักษ์สินสุข  คุณอภิสิริ จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย)         
คุณแอนโทนี่ ริชารด์ เฮอรริ่ง

วันที่ 30 มีนาคม 2560 น าเสนอหลักสูตรปฐมวัย กับคุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา  

การวิพากษ์หลักสูตร
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สถานที่ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม

75

อดีตรัฐมนตรี                    
ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา                
คุณแอนโทนี่ ริชารด์ เฮอรริ่ง

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา น.ศ. หลักสูตรพยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

น.ศ. พยาบบาลกองทัพบก

สถิติจ านวนการศึกษาดูงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2560

หน่วยงานภายในประเทศ
จ านวน 31 ครั้ง

หน่วยงานภายนอกประเทศ
จ านวน 5 ครั้ง



ชมรมผู้ปกครองและครู : การจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ท าให้เกิด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากมาย เช่น  ดนตรีในสวน  กีฬาสี การสนับสนุนต่างๆ  เช่น ของ
เล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม  อุปกณ์ป้องกันอัคคีภัย(เส้นสะท้อนแสง)  เครื่องฟอกอากาศในห้อง 
อ่างล้างมือ เป็นต้น

โล้โก้ของชมรม ออกแบบโดยผู้ปกครอง

ยืนเป็นก าแพงให้เด็กเดินขบวนพาเหรดสีฬาสี

จัดกิจกรรมเด็ก  และดนตรีในสวน

ชมรมผู้ปกครองและครู
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ให้การสนับสนุนในด้านอาคารสถานท่ี



งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

มีบุคลากรผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 1) สายวิชาการ ได้แก่ กุมารแพทย์ (เด็กและ
วัยรุ่น)  กุมารแพทย์ (พัฒนาการเด็ก) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  และอาจารย์ผู้ท าหน้าที่ให้การ
ปรึกษา 2) สายสนับสนุน (นักวิชาชีพ) ได้แก่ นักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยา นักพัฒนาการเด็ก 
และพยาบาล(วิชาชีพ)  3) สายสนับสนุน(ทั่วไป) ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

รูปแบบบริการของงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
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ปี 2554-2555 บุคลากรลาออก 1 คน และมีเหตุการณ์     
น้ าท่วมใหญ่ของประเทศ   ปี 2557 บุคลากรตั้งครรภ์ 1 คน

1. ปรับปรุงพื้นท่ีให้บริการ มีลานกิจกรรมส าหรับเด็กและผู้ปกครองท่ีมารับบริการ                                                   
ห้องส าหรับให้บริการตรวจรักษา และห้องจัดอบรม ท าให้มีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

2. ให้ความส าคัญในการดูแลและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยจัดให้มหี้อง       
ปฐมพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและบุคลากรของสถาบัน 

3. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานด้วยการประกาศให้มีการจัดสรรเงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)

รายรับตั้งแต่ปี 2554-2560

54

55

56

57

58

59

60

2.5 ล้าน
2 ล้าน
1.5 ล้าน

1 ล้าน

0.5 ล้าน

ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น คือ 

1. ด้านบริการคลินิก

ปรับปรุงพื้นท่ี

ห้องปฐมพยาบาล



• ให้บริการส าหรับเด็ก ทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปกต ิและล่าช้า 
กลุ่มเด็กพิเศษ หรือ เด็กออทิสติก

• เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และโท
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เน้นกระบวนการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และ      

สอนพ่อแม่ “เด็กดีขึ้น 
ผู้ใหญ่ท าเป็น” • บริการให้ค าปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ    

ในเด็กปกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริม  
ศักยภาพเด็ก 

• ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการเด็ก โดยแพทย์
• ให้การบ าบัดและส่งเสริมพัฒนาการ โดยนักวิชาชีพสาขา

ต่าง ๆ เช่น นักกิจกรรมบ าบัด นักพัฒนาการเด็ก
นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาคลินิก
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โครงการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
2.1 การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง
2.2 การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

76 83 108 72 83 73

64
110 119

2555 2556 2557 2558 2559 2560

คัดกรอง องค์รวม

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รูปแบบบริการของงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น  (ต่อ)
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2. ด้านการอบรม

การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม



Denver II ฝึกอบรมไปแล้ว 34 รุ่น
เป็นจ านวนมากกว่า 1,000 คน
ครอบคลุมกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ
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เกดิเครอืขา่ยบคุลากรผู้สามารถคดักรองพฒันาการ  
เด็กปฐมวยัทัว่ทกุภูมภิาค เกอืบทกุจงัหวดั ทัว่ประเทศ
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“ฝึกอบรมไปแล้ว 3 ปี
และมีเครือข่ายทั่วประเทศ

จ านวน 37 จังหวัด”

หลักสูตรส าหรับพ่อแม่

หลักสูตรส าหรับ
บุคลากรสาธารณสุข

หลักสูตรส าหรับ
แพทย/์นักวิชาชีพ
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2

3

4

2

3

2

4

5

2557

2558

2559

2560

จิตวิทยา มศว. จิตวิทยาพัฒนาการ ม.เกษตร

การฝึกปฏิบัติงานตามภาคเรียนของนักศึกษา          
ระดับปริญญาตรี

1 1

1

12559

2560

Washington U. USA จิตวิทยา มศว.
จิตวิทยาพัฒนาการ ม.เกษตร Leicester U. UK

การฝึกปฏิบัติงานอ่ืนๆ

3. ด้านการฝึกปฏิบัติงาน
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การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

4. ด้านบริการสู่ชุมชน /สังคม 

1. โครงการดูแลสุขภาพใจนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
2. โครงการความร่วมมือกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
3. โครงการหมู่บ้านเด็ก (สภากาชาดไทยจังหวัดนครปฐม)

บริการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เดือนละ 2 ครั้ง  ท่ี MU Teen Center, 
ศูนยก์ารแพทย์กาญจนาภิเษก

บริการเด่นที่เกิดขึ้น คือ 
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มีเครือข่ายความร่วมมือแล้ว จ านวน 17 ส่วนงาน ในการดูแลสุขภาพใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล   ทั้งรูปแบบการอบรมและบริการคลินิกวัยทีน

MU teen center
MU Friends

เครือข่ายความร่วมมือ 
จ านวน 17 ส่วนงาน
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สรุปผลการด าเนินงาน
การพัฒนาด้านบริหารจัดการ



มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น าระบบ ERP 
มาใช้ด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดหา การ
บริหารพัสดุ   ช่ วยให้สถาบันสามารถ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ให้กับกระบวนการท างาน  มีการจัดเก็บข้อมูล
เงินรายได้ ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ  หน่วยการเงินสามารถน าข้อมูลจาก
ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ สามารถน ามาจัดท า
รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของ
สถาบัน  เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สถาบันประสบภาวะรายได้ไม่ เ พียงพอกับ
รายจ่าย  น าไปสู่การวิเคราะห์ต้นทุนในการ
จัดการบริการวิชาการของสถาบัน โดยให้มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย                      
ท าให้เกิดการปรับอัตราค่าบริการต่อมา

ด้านการเงิน และบัญชี

ตัวอย่าง รายงานและวิเคราะห์
สถานะการเงินรายได้สถาบัน

ตัวอย่าง แผนภูมิแสดงรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน ของเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
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สถาบันได้น า เงินรายได้สะสมไปจัดหาผลประโยชน์  เ พ่ือเป็นการหารายได้ อีก
ทางหนึ่ ง  โดยเริ่มลงทุนตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ .ศ.  2553  จ านวนเงิน 3,000,000 บาท
(สามล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันสถาบันมีเงินลงทุน จ านวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
อยู่ ใ น รู ป พั น ธ บั ต ร รั ฐ บ าล  เ งิ น ฝ า กธ น า ค า ร ที่ มี ค ว า ม มั่ น ค ง สู ง  ไ ด้ รั บ ผ ลต อบแ ท น                            
รวมทั้งสิ้น 3,020,163.39 บาท (สามล้านสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

ตัวอย่าง รายงานรายละเอียดทรัพย์สินในการจัดหาผลประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุน

แผนภูมิ แสดงผลตอบแทนจากการลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2560

การบริหารสินทรัพย์และการลงทุน 
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ด้านงบประมาณ

แผนภูมิ แสดงงบประมาณเงินรายได้และใช้ไป ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 -2560

จากแผนภูมิแสดงงบประมาณเงินรายได้และใช้ไป จะเห็นว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 -2558 สถาบัน
มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้มาอย่างต่อเนื่อง และต้องน าเงินรายได้สะสมมาสมทบ ดังนั้นในปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2558 สถาบันจึงได้วิเคราะห์ Unit Cost ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและได้มีการปรับอัตราค่าเทอม
ใหม่ เป็นผลท าให้สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการน าเงินรายได้สะสมมาสมทบ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 สถาบันสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้โดย

ไม่ต้องน าเงินรายได้มาสมทบเป็นปีแรก
ปัจจุบันสถาบันมีเงินทนุ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งสิ้น 23,958,205.29 บาท
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วิเคราะห์ Unit Cost  ศูนย์

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพิ่มค่าเทอม 

สนับสนุนเงินกู้แก่
บุคลากรเหตุการณ ์

น้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 
2,940,000 บาท 

 
 ปี 2556  - 2559 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  

4,449,752.93  บาท 



รายได้จากการบริหารงาน

แผนภูมิ แสดงงบประมาณแผ่นดินที่ไดร้ับจัดสรรและใช้ไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2560
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รวมได้รับ 
214,346,652.74 บาท

รวมใช้ไป 
214,106,642.93 บาท



ด้านพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง  สถาบันน าระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ในการด าเนินงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ประกอบด้วยระบบ (1) ระบบการเงินและบัญชี (2) ระบบการจัดซื้อ
จัดหา  การบริหารพัสดุ     ซึ่งระบบดังกล่าวยังเป็นฐานข้อมูลด้านพัสดุเพ่ือจัดท ารายงาน และการ
ควบคุมอีกด้วย 

ตัวอย่าง ของระบบ ERP ด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง
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ด้านพัสดุ (ต่อ) 

วัสดุและครุภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์จะด าเนินการตรวจนับปีละ 2 ครั้ง ในรอบ
6 เดือน และ 12 เดือน ส่วนวัสดุ คณะกรรมการจะตรวจนับวัสดุประจ าเดือน พร้อมทั้งจัดท า
รายงานวัสดุคงเหลือประจ าเดือน และจัดท ารายงานวัสดุใช้ไปของแต่ละงาน เป็นรายไตรมาส

การบริหารจัดการกับครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และไม่จ าเป็นต่อการใช้งาน ซึ่งด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์งานคลังและพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 - 2561 การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ โดยการส ารวจครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหมดความจ าเป็น และ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ เช่น บริจาค หรือ จ าหน่าย   สถาบันได้ด าเนินการดังกล่าวไป
แล้วทั้งสิ้น จ านวน 628 รายการ ดังภาพต่อไปนี้

การควบคุมพัสดุ
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บริจาคให้กับโรงเรียนวัดสาลวัน

บริจาคให้กับคณะสัตวแพทย์ศาสาตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี



การด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ปี พ.ศ. 2558 นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ได้น าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของสถาบันมาด าเนินการวิเคราะห์ภาระงานของงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งพบว่าบุคลากรของ
สถาบันบางคนท างานไม่ตรงกับต าแหน่ง/วุฒิการศึกษา การลาศึกษาในระดับที่สูงขึ้นยังไม่เป็นระบบ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังไม่ตรงกับสมรรถนะ และ Job Description ของบุคลากรรายนั้นๆ รวมทั้งยัง
ขาดแผนพัฒนาบุคลากร ระบบฐานข้อมูลการลาของบุคลากรไม่สมบูรณ์ และที่ส าคัญยังไม่ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของงานทรัพยากรบุคคล ดังนั้นจึงได้จัดท า HRM/HRD Conceptual Flame Work เพื่อวาง
โครงสร้างการท างาน แล้วน าไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของงานทรัพยากรบุคคล

HRM & HRD Conceptual Framework
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HRM : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

การสร้างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ 
อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ในสมัยนั้น ด าเนินการสร้างมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งครูปฐมวัย และต าแหน่งพี่เลี้ยง ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นส่วนงานแรกที่สามารถ
บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี โดยมีครูช่วยสอน ระดับ ส. 3 และครูพี่เลี้ยง ได้รับ
การเปลี่ยนประเภทการจ้าง พร้อมเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง จ านวน 14 ราย ดังนี้

ปี 2558 ครูปฐมวัย จ านวน 2 ราย
ปี 2556 ครูปฐมวัย จ านวน 3 ราย และพี่เลี้ยง จ านวน 4 ราย
ปี 2555 ครูปฐมวัย จ านวน 5 ราย

การจัดท า Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยนางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
เลขานุการสถาบัน ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของสถาบัน ในเรื่องการจัดท า Flow 
Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP)

2) การสร้างมาตรฐานก าหนดต าแหนง่

- ครูปฐมวัย 10 ราย
- พี่เลี้ยง 4 ราย

1) การจัดท า Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
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HRM : ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

การน าปัจจัย PEST(EL) ไปวิเคราะห์หาภัยคุกคามและโอกาสพัฒนา
4.21

4.25

5

1

3

13

ปี พ.ศ. 2559 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยนางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน และการวิเคราะห์ PEST(EL) เพื่อหาภัยคุกคามและโอกาสพัฒนา ซึ่งน าไปสู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกลุ่มงานบริหาร (ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานคลังและพัสดุ 
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร และงานทรัพยากรบุคคล)

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้น าระบบสารสนเทศที่พัฒนา
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้ อาทิ ระบบ e-Recruitment/การขอหนังสือรับรอง/การขอมีบัตร
ประจ าตัว เจ้ าหน้าที่ รั ฐ /ค้นหาข้อมูลบุคลากร /รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร /ระบบ
Annualpromote /ขอต าแหน่งทางวิชาการออนไลน์ /ระบบ MUHR-CPD และระบบ MUHR-ERP /
e-Payslip รวมถึงสถาบันได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับใช้ภายในสถาบัน อาทิ  ระบบ 
SumPA_KeyMan (สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัประกอบการประเมิน (PA)กลุ่มงานบริหาร)/NICFD 
Shared / ร ะ บ บ  e-KPI / ร ะ บ บ บั น ทึ ก ล า ย พิ ม พ์ นิ้ ว มื อ  / MUSISล า อ อ น ไ ล น์  แ ล ะ ร ะ บ บ
e-Profile NICFD

1) การจัดท ายุทธศาสตร์ งานทรัพยากรบุคคล

2) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคล (HRIS)
- พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย จ านวน 11 ระบบ
- พัฒนาโดยสถาบัน จ านวน 6 ระบบ

Position Matrix
การน าปัจจัย 7S ไปวิเคราะห์หา จุดแข็ง และจุดอ่อน
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HRM : ด้านบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

97

1) รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2558 ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

2) รางวัลแม่ดี - บุคลากรเด่น 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2554 ได้แก่ 
นางมาริสา สังขาร

1) รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ประจ าปี 2559 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2558 จ านวน 4 รางวัล
ประจ าปี 2557 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2555 จ านวน 5 รางวัล
ประจ าปี 2553 จ านวน 3 รางวัล

2) รางวัลแม่ดี – บุคลากรเด่น
ประจ าปี 2559 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2558 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2557 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2556 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2555 จ านวน 1 รางวัล
ประจ าปี 2553 จ านวน 1 รางวัล

3) รางวัลพ่อดี – บุคลากรเด่น

ประจ าปี 2557 จ านวน 1 รางวัล

รางวัล ผลงานเด่น

รางวัล “บุคคลต้นแบบ”(MU Brand 
Ambassador)
ประจ าปี 2557 จ านวน 7 รางวัล
ประจ าปี 2556 จ านวน 5 รางวัล

2) ระดับสถาบัน

จ านวน 21 รางวัล

1) ระดับมหาวิทยาลัย

จ านวน 2 รางวัล

3) MU Brand Ambassador

จ านวน 12 รางวัล



HRM : ด้านบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (ต่อ)
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กองทุนสวัสดิการสถาบันได้จัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมี นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการสถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือบุคลากร
ของสถาบันตามความต้องการ นอกจากความจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เป็นการสร้างความผูกพันภายในองค์กร เช่น การให้เงินช่วยเหลือการเยี่ยมไข้ 1) กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ
เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 2) กรณีคลอดบุตรบุคลากรของสถาบัน 3) กรณีงานสวดอภิธรรมศพ 
งานฌาปนกิจ การให้ยืมเงินแก่บุคลากร และการให้เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬา โดยสถาบันได้รับ
เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

4) กองทุนสวัสดิการ

ปี 2560 ได้รับ 4 เหรียญทอง ได้แก่
1) ขว้างจักร ชาย อายุ 40-44 ปี
2) ขว้างจักร ชาย อายุ 50-54 ปี
3) พุ่งแหลน ชาย อายุ 35-39 ปี
4) ว่ิง 3,000 เมตร ชาย อายุ 45-49 ปี

ปี 2559 ได้รับ 3 เหรียญทอง ได้แก่
1) ฟุตบอล ดิวิช่ัน 2
2) ทุ่มน้ าหนัก ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
3) ขว้างจักร ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

ปี 2558 ได้รับ 2 เหรียญทอง ได้แก่
1) ขว้างจักร ชาย อายุ 45-49 ปี
2) ทุ่มน้ าหนัก ชาย อายุ 45-49 ปี

แชมป์ฟุตบอล
ดิวิชั่น 2



HRD : ด้านความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน

ในปี พ.ศ. 2558 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ด าเนินการจัดตั้ง “คลินิกสาย
อาชีพ” โดยแต่งตั้ง ดร. สถาพร สาธุการ (ที่ปรึกษา) เพื่อผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนท าผลงานเพื่อ
ขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รายคือ นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร(ผู้ช านาญการพิเศษ) และนายเมธีณัฐ รัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ผู้ช านาญการพิเศษ) และบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ราย คือ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี
ผศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ผศ. ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์ ผศ. ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ ผศ. ดร. 
วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

ในปี พ.ศ. 2559 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผลักดันให้บุคลากรได้รับการสืบ
ทอดต าแหน่งที่สูงขึ้น (ต าแหน่งบริหารแบบมีวาระ) โดยมีบุคลากรผ่านการอบรม ดังนี้

ปี พ.ศ. 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยนางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผลักดันให้งานทรัพยากรบุคคลจัดตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบัน เพื่อท าหน้าท่ีดังนี้

1. ก าหนดนโยบาย แผนการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในสถาบันให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของงานทรัพยากรบุคคล

2. ก ากับ ดูแล พิจารณา ตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนงานท่ีรับผิดชอบให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของงานทรัพยากรบุคคล และของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนและก าหนดประกาศสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

4. เสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าสถาบัน
1) ด้านการขอต าแหน่งสูงขึ้น

จ านวน 7 ราย

2) ด้าน Career Path

จ านวน 19 ราย

หลักสูตร ปี พ.ศ. จ านวน (ราย)

MU - AMP 2557 1

MU - EDP 2561 1

2560 1

2557 1

2556 1

หลักสูตร ปี พ.ศ. จ านวน (ราย)

MU - SUP 2560 2

2559 4

2557 1

2556 3

2555 4
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HRD : ด้านเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี พ.ศ. 2556 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ด าเนินการจัดตั้งกิจกรรม
เสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร และมีกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมอวยพรวันเกิด/กิจกรรม Meet The Dean/กิจกรรมสปาอารมณ์ 
และกิจกรรมเติมพลังชีวิต

ปี พ.ศ. 2558 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยนางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ได้น าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) มาใช้เป็นส่วนงานแรก
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

น าเสนอผลงานการท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล (IDP) ในงาน
มหกรรมคุณภาพ “ปัญญามหดิล คุณภาพคน คุณภาพงาน”

ประจ าปี 2558

2) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP

1) กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร
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HRD : ด้านเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ)

ปี พ.ศ. 2559 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยนางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะต าแหน่งครูปฐมวัย ซึ่งต้องมีองค์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์ เพ่ือน ามาปรับใช้ใน
กระบวนการเรียน การสอน จึงผลักดันให้งานทรัพยากรบุคคลจัดท าประกาศสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การท างานไม่ตรงกับต าแหน่ง หรือวุฒิการศึกษา

3) ประกาศสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับการท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 
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การวางแผนและทบทวนยุทธศาสตร์

สถาบันใช้ โมเดลปลา ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
พันธกิจ สู่บุคลากรทุกระดับ ด้วยการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้  สร้ างวัฒนธรรมการเรียนรู้  และนวัตกรรม                      
การจัดการความรู้ ตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน

สถาบันมีคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์    
โดยจัดประชุมทุกเช้าวันจันทร์ เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการด าเนินงาน โดยมุ่ ง ไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร ได้ร่วมวางทิศทางการ
ด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
สถาบันทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์จากการวิ เคราะห์ข้อมูลอย่ างรอบด้าน 
ทั้งความรู้ขององค์กร ความต้องการของสังคม 

แผนยุทธศาสตร์ ได้ ก าหนดวิสั ยทัศน์  “สถาบันสห
วิทยาการชั้นน าระดับอาเซียนด้านการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว” เพ่ือให้สถาบันเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
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ด้านงบประมาณ

การเสนอของบบูรณาการ
จังหวัดนครปฐม ในปี 2557 สถาบัน
ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล 
จัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทาง
วิชาการเคลื่อนที่ และระบบพ่ีเลี้ ยงที่
ปรึกษาของเด็กในชุมชน Mobile Unit
(Community Based)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน โดยมีแกนน า
นักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น แกนน าพี่เลี้ยงที่ปรึกษาขับเคลื่อนงานและพัฒนากิจกรรมด้วย
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและเป็น
รูปธรรม เชื่อมโยงกับภารกิจของสถาบันทั้งทางด้านบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และด้าน
วิจัย
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ด้านการพัฒนาคุณภาพ

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

นอกเหนือจากระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว สถาบันได้อบรมให้ความรู้ บุคลากร
ด้านการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 1 - 7 รวมถึงมีการจัดท า Work Shop ในแต่ละ
หมวดอีกด้วย สถาบันเห็นความส าคัญของกระบวนการ จึงได้มีการอบรมและจัดท า SIPOC Model 
เพ่ือให้ทุกงานได้ทบทวนกระบวนการท างานของระบบงานในสถาบัน และเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินภายในสถาบัน (Internal Quality Audit)

เพ่ือให้สถาบันก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน สถาบันมีการ
ด าเนินการปรับปรุงระบบ และกระบวนการท างานด้านการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ภายใน
สถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Education Criteria Performance Excellence : EdPEx )

โดยได้เริ่มปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

อบรมให้ความรู้บุคลากร ตามเกณฑ์ EdPEx
สิงหาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2661

จัดท า SIPOC Model
ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2661

พัฒนาผู้ตรวจประเมินโดยส่งเข้าอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
จ านวน 5 คน

จัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละงาน
มีนาคม 2561

2548 - 2556 2557 – ปัจจุบัน

MUQD EdPEx
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ด้านการพัฒนาคุณภาพ  (ต่อ)

ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ง

ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มีนโยบายให้รายงานความเสี่ยงเป็นประจ าทุกเดือน โดยเชิญผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล มาอบรมให้ความรู้บุคลากรของสถาบัน  รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
บุคลากรผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการวิเคราะห์
ปัญหา/เหตุการณ์ความเสี่ยงและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรของสถาบัน

ในปี 2559 งานแผนและพัฒนาคุณภาพจัดท าระบบรายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ ย งที่ ทันต่อเหตุการณ์  “ความเสี่ ยงออนไลน์ ”                       
(Risk Report Online) โดยเริ่มทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

Risk Report

29
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2559 2560 2561

จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงปี 2559 - 2561

ทั้งหมด สูง/สูงมาก คงเหลือ

งานแผนและพัฒนาคุณภาพได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และ Work Shop ระดมความ
คิดเห็นในการประเมิน/วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงร่วมกับทุกงาน เพ่ือให้ครอบคลุมเหตุการณ์
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยงานต่างๆสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น เหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึง
แนวทางการแก้ไขได้
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ด้านการพัฒนาคุณภาพ  (ต่อ)

การจัดการความรู้ภายในสถาบัน (CFKM)

ผู้อ านวยการตระหนักถึงความส าคัญของการทบทวนผลการท างานในช่วงระหว่าง      
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาของสถาบัน  เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาในการท างานของ
สถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดเป้าหมายของการท างาน และการพัฒนาคุณภาพงานสู่
ตลาดการเรียนรู้  3 ระดับ ดังนี้

1.ภายในสถาบัน 2.ภายในมหาวิทยาลัย 3.สถาบันกับชุมชน
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การพัฒนาคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหารได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกับงานให้มากขึ้น ซึ่งงานแผนและพัฒนาคุณภาพได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศออนไลน์ในการ
รวบรวม ติดตาม ทบทวน และวิเคราะห์การด าเนินการของการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดระดับบุคคล 
ระดับงาน ระดับยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย   
เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบัน
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สารสนเทศงานแผนและพัฒนาคุณภาพ



ฐานข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์

ฐานข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผน 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน ประกอบยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
และแต่ละงานสามารถเข้าถึงเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ได้

 

 

 

 

         : CFPLAN

Infographic                            
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           ,                       

                   
                                

                                         
                                  

               

                                        

    (            Web Portal)                

                                            

              

                           Edpex            ,
                                        
                                     

การพัฒนาคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  (ต่อ)

108



109

1. งานโสตทัศนูปกรณ์
2. งานสื่อสิ่งพิมพ์

โครงการจัดตั้งงานสื่อสารองค์กร เดิมมีฐานะเป็นหน่วยสื่อสารองค์กร โดยขึ้นตรง
กับงานบริการงานท่ัวไป และเกิดจากการรวมตัวของ หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วย
โสตทัศนูปกรณ์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและประโยชน์ในการปรับโครงสร้างของหน่วย
สื่อสารองค์กร ให้เป็นงานสื่อสารองค์กร และบริหารงานตรงกับส านักผู้อ านวยการเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์อย่างสูงสุด ซึ่ง
จะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการประเมินผลเป็นไปอย่างเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันและพร้อมกับการขยาย
ขอบเขตการด าเนินงานในอนาคต

ความเป็นมาในการจัดตั้งงานสื่อสารองค์กร

ประวัติความเป็นมาของงานสื่อสารองค์กร

1. จดหมายข่าวสาระเพ่ือการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว

2. งานแถลงข่าว
3. การคิดมูลค่าสื่อ
4. โครงการส่งเสริมการรับรู้

อัตลักษณ์ของสถาบัน

1. ระบบ PR Service
2. ระบบฐานข้อมูล
3. แผนยุทธศาสตร์

งานสื่อสารองค์กร
4. ระบบ Google Drive 

1. การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
2. Visiting Professor
3. MOU

งาน
สื่อสารองค์กร

ประชาสัมพันธ์
งาน

งาน
วิเทศสัมพันธ์

งานโสตทัศนูปกรณ์
และ

งานสื่อสิ่งพิมพ์

งานสื่อสารองค์กร
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งานประชาสัมพันธ์ มูลค่าสื่อรวม 
42.45 ล้านบาท
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งานบริหารสื่อสารองค์กร
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งานวิเทศสัมพันธ์
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งานโสตทัศนูปกรณ์และงานสื่อสิ่งพิมพ์



114

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนที่ 4 ปัจจัยความส าเร็จ/ ปัญหาอุปสรรค

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสถาบัน 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 5  แผนการด าเนินงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้าน IT

Excellence in management 
for sustainable 
organization:

IT Infrastructure

เพื่อให้ มีระบบ IT ทีส่ามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์หลัก
ของสถาบัน

ด้าน IT

NICFD  
ICT-based
Institute 

Green office

NICFD e-office  

IDP  : 
IT  Training  

Support 

สถาบันที่ใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสารเป็น
พ้ืนฐานในการ
บริหารจัดการ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Hardware Software

Peopleware

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัย

2553-2556

2557- ปัจจุบัน

NICFD ICT-based Institute

IDP  :  IT  Training  

เปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ 
จากจอ CRT เป็นจอ LCD

จุดเริ่ม
โครงการพัฒนา
ระบบส านักงาน

อัตโนมัติ : NICFD 
e-office   

Hardware 2557  ได้รับงบประมาณ
1,022,920.00 บาท

2558 ได้รับงบประมาณ  
834,424.57 บาท 

ผลงานเด่น

ส่วนที่ 1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถาบัน : IT Infrastructure 
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NICFD e-office  

3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

4.09

4.13

4.17

4.25

4.37

4.55

4.54

4.43

ความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553-2560 

Software

2557 รางวัลดาวรุ่งการประกวดเว็บไซต์ 
ประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม”ผลงานเด่น

2557 เร่ิมโครงการ NICFD e-office 
2558 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทีพ่ัฒนาจากระบบมหาวิทยาลัย

และพัฒนาโดยงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันมีทั้งหมด จ านวน 19 ระบบ 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
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Peopleware IDP  :  IT  Training  

0 50 100 150 200 250

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

121
99

84
65

103
11

117
215

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์     
ปี 2553-2560 

4 4.2 4.4 4.6 4.8

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

4.29

4.3

4.34

4.5

4.43

4.76

4.41

4.79

ความพึงพอใจผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์       
ปี 2553-2560 

2553-2557 ร่วมกับหน่วยทรัพยากรบุคคล จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558 – ปัจจุบัน ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล จัดการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

ผลงานเด่น

ส่วนที่ 3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี            
สารสนเทศและผู้ใชง้าน 
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ผู้บริหาร

บุคลากร

สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน  IT
สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาระบบ IT

ร่วมมือพัฒนา  +  ร่วมใช้ระบบ IT ที่พัฒนาจัดหา/พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน IT

ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ท าให้ได้รับงบประมาณด้าน IT ในการจัดหาครุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถพัฒนาส านักงานอัตโนมัติ 

1. ร้อยละการใช้งานระบบ IT 
2. จ านวนระบบ IT ที่จัดหา/พัฒนา
3. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
4. พัฒนาห้องประชุม e-meeting

NICFD 
e-office  

IDP  : 
IT  Training  

NICFD  
ICT-based
Institute 

ยุทธศาสตร์หลัก
ของสถาบัน

ด้าน IT

มุ่งพัฒนา/เพ่ิมประสิทธภาพงานด้าน IT

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมด้าน IT
2. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าอบรมด้าน IT
3. ระดับความพึงพอใจหัวหน้างาน

ผู้เข้าอบรมด้าน IT

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ส่วนที่ 4  ปัจจัยความส าเร็จ

ส่วนที่ 5    แผนการด าเนินงานในอนาคต



โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
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1) งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน

• วันที่  2 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบัน ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2560 นี้ สถาบันมีอายุครบ 2 ทศวรรษ และสถาบันได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็น 
ครั้งที่ 19  

2) งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

• สถาบันได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวมาทั้งสิ้น 20 ครั้ง มีความร่วมมือกัน
ระหว่างชมรมผู้สูงอายุในเขตอ าเภอพุทธมณฑล ทั้ง 7 ชมรม และได้รับการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558

งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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19 ครั้ง

20 ครั้ง



3) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีหน่วยงานที่ร่วมจัดกว่า 20 หน่วยงาน และมี
ผู้ร่วมงานเฉลี่ย 3,000 คนต่อปี
• 3.1) ปี 2556 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหัวข้อ “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” (แถลงข่าว 

เรื่อง ผลการวิเคราะห์ค าขวัญเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 จนถึงปี พ.ศ.2556)

• 3.2) ปี 2557 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหัวข้อ "เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน ปีที่ 2” 
(แถลงข่าว เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สู่ปัญญาของแผ่นดิน)

• 3.3)  ปี 2558 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหัวข้อ "เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน ปีที่ 3” 
(แถลงข่าว เรื่อง ปฏิรูปอย่างไรให้คุ้มค่ากับคุณภาพพลเมืองเด็ก Gen Alpha)

แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558
โดย 

รองศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)

คุณวารุรี กิจเจริญพูลสิน
(ผู้อ านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

(ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก                           
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

สถาบันได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจ า 
และได้เปลี่ยนเป้าหมายของการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวมาจัดเฉพาะเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
เมื่อปี พ.ศ.2559 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการใน
ทุกๆ ด้าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความ
กล้าแสดงออก ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดงาน
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนโดยรอบ และได้รับการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมจากบริษัท บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2558

คะแนน

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ)
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• สถาบันได้จัดกิจกรรมวันพ่อ และกิจกรรมวันแม่ ทั้งสิ้น 19 ครั้ง ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ร่วมกับชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานตั้งแต่ปี 2559

6) ร่วมบ าเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

• ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ)

122

19 ครั้ง



งานบริหารทั่วไปได้น าระบบ MU SIS มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ โดยบุคลากรสามารถขอใช้บริการห้องประชุมหรือยานพาหนะผ่านระบบออนไลน์ได้ 
เป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดการขอใช้บริการซ้ าซ้อน เนื่องจากสามารถทราบได้
ว่ามีการใช้บริการในช่วงเวลาใด  มีระบบการจัดเก็บและท าลายเอกสาร ช่วยให้การจัดการเอกสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดท าแผนอพยพหนีไฟและถุงผ้ากระสอบดับเพลิง ด้วยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ นอกจากนี้ ยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการส านักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในปี 2560

การพัฒนาระบบงาน 7 ระบบงาน
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การพัฒนาระบบงาน  (ต่อ)
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จากการที่  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์สุริย เดว
ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็น Keynote 
Speaker ในการประชุมระบาดวิทยาโลก และได้มีโอกาสไป
ศึกษาดูงานที่ Alaska ได้เห็นภูเขาน้ าแข็งที่ก าลังค่อยๆ ละลาย
ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นในอนาคต
ทั้งในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้น และโรคระบาดต่างๆ ที่
จะตามมา จึงได้น าสิ่งที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงนี้มาถ่ายทอดให้กับ
ชาวสถาบันได้รับทราบ สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นส่วนหนึ่งใน
การลดภาวะโรคร้อน

1.

2.

3.

1.

2.

3.

และมแีนวคิดท่ีจะช่วยกันรักษาและใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สถาบันจึงได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการตามแนวทางส านักงานสีเขียว และ
ผ่านการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยได้
ค ะ แ น น ร ะ ดั บ ดี เ ยี่ ย ม  ( G ท อ ง )  แ ล ะ เ ข้ า รั บ ร า ง วั ล
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

Green Office ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
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สถาบันได้จัดพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานในด้านต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ
เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ เช่น 
1. พ้ืนที่ชั้น 2 ได้จัดท าเป็นห้องสมุดสื่อสร้างสรรค์ บริการคลินิกพัฒนาการเด็ก 
2. พ้ืนที่ชั้น 3 เป็นห้องผู้บริหาร ส านักงานผู้อ านวยการ และห้องประชุม
3. พ้ืนที่ชั้น 4 ให้บริการคลินิกวัยรุ่น Adolescent Clinic
4. พ้ืนที่ชั้น 5 ส าหรับจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์และหลักสูตร
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น  และครอบครัว  รวมถึ ง พัก
คณาจารย์ 

นอกจากนี้สถาบันยังร่วมกับกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมในการออกแบบถนนคนเดินและสนามเด็ก
เล่น รวมถึงการดูแลรักษาและตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ
สถาบัน เพ่ือสร้างความร่มรื่น เหมาะส าหรับการ
พักผ่อนและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

การบริหารจัดการอาคารสถานที่
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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีอาคาร ทั้งหมด 2 อาคาร คือ อาคาร
ปัญญาวัฒนา (7 ชั้น) และอาคารสิกขาวัฒนา (2 ชั้น) ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วเป็นเวลากว่า 20 ปี ได้มี
การบ ารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัยและอ านวย
ความสะดวกให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ

การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ใช้งบประมาณ             
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท  ตลอดระยะเวลา 8 ปี
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การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  (ต่อ)
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ประมวลภาพการปรับปรุงพื้นที่
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ประมวลภาพการใช้พื้นที่



สรุปผลการด าเนินงาน
ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ



ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ด้านการศึกษา

ด้านการพัฒนาระบบประเมิน

ทางการศึกษา

ด้านวิจัยและเครือข่ายวิชาการ

ด้านสื่อเพื่อพัฒนาสังคม

ด้านมาตรฐานอาชีพ และ

คุณวุฒวิิชาชีพ

ด้านแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชน

ในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการในเชิงสหวิทยาการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว โดยได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ส าคัญหลายเรื่อง  เพ่ือตอบสนอง
ต่อบทบาทในด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและนโยบายสาธารณะ สถาบันได้มีการท างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน โดยเฉพาะการท างานร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอทางวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว เพ่ือน าไปสู่การจัดท ากฏหมาย นโยบายสาธารณะในหลายประเด็น จนน าไปสู่
การจัดท าแนวนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย  รวมไปถึงการผลักดันงานวิชาการด้าน
สื่อเพ่ือการพัฒนาสังคมไปสู่การจัดท าพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ ตลอดจนการท างานเพ่ือขับเคลื่อนสังคมบนฐานความรู้ทางวิชาการในหลายประเด็นจน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม  

การขับเคลื่อน
นโยบาย

สาธารณะ
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• ทีป่รึกษาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย 

เพื่อนวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

• คณะกรรมการก าหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งชาติ ใน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งชาติ

ร่าง พรบ.เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ได้วางบทบาทสถาบัน เป็นสถาบันทางวิชาการระดับประเทศ ต่อท่อตรงงบประมาณแผ่นดิน

ถึงสถาบัน และก าลังช่วย กรรมาธิการขับเคลื่อน Super Board คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
และพัฒนามนุษย์แห่งชาติต่อไป ซึ่งจะมีสถาบัน รับบทบาทเป็นแกนน าด้านวิชาการระดับประเทศ

ด้านการศึกษา

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ต่อ)

• คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมศ.

• ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา

เกิดระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ (ยกเครื่องใหม่ 4 รอบ )

ด้านการพัฒนาระบบประเมินทางการศึกษา
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• Regional Advisory Board of International Epidemiological Association of South-

East Asia region

• Editorial Board of Indian Public Health Journal

• คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย คณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

• คณะอนุกรรมการด าเนินการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย วช.

• ระบบวิจัยพฤติกรรมคนไทยในคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
• การเป็นเจ้าภาพหลัก ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2559
The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological 
Association 

ด้านวิจัยและเครือข่ายวิชาการ

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ต่อ)
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• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
• การพัฒนาและผลิตรายการทีวี ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวรวมทั้งการถอดบทเรียนศาสตร์

พระราชา มาเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(ผ่านความเห็นตามมติ ครม.)

• อนุกรรมการก ากับนโยบายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

• คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2558-2562)

• คณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์

• ที่ปรึกษาพิจารณาข้อเสนอแผนและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้านสังคมและสื่อ

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ต่อ)
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• คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

• คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้าน

เด็กและเยาวชน

• คณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพ และ

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการ

สุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

• ร่วมร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ 

• เป็นภาคีหลัก ร่าง มาตรฐานศูนยเด็กเล็ก
แห่งชาติ เสนอเข้าคณะกก.ปฐมวัย
แห่งชาติ

CERTIFIED BODY และ มาตรฐานสาขาอาชีพ
ผู้ดูแลเด็ก ครั้งแรกของประเทศไทย รวมท้ังเริ่ม

การสอบครั้งแรกท่ีสถาบันฯ

ด้านมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ

วิชาชีพ
ด้านแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ต่อ)
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ขอขอบคุณ

1. นายวิเชษฐ์  ประทีป
2. นางสาวนฤมล เปรมเดชา
3. นางสาวเจนจิรา ศรีงิ้วราย
4. นายสุเมต  ช่ืนชู
5. นางวรรณอนงค์  พิพัฒนอารยกุล
6. นางสาวชญาภา ธารทัศน์สกุล
7. นางสาวนิชาภา  กาญจนะสมบัติ
8. นางสาวชัชชนัน  เทพพานิช
9. นางสาวดวงเดือน สิทธิธาดาสกุล
10. นางสาวอ้อมรักษ์ ผ่านภพ
11. นางสาววินันดา ดสีวัสดิ์
12. นางสาวธนพร   มนะสิริกุล
13.  นายเมธีณัฐ   รัตนกุล
14.  นางสาวปุณยวีร์   อิสริยะพร
15.  นางสาวศุภรดา เกษร
16.  นายเสรี สิงห์โงน

17.  นางสาวชาลิดา   อรัญทิมา
18.  นายเอนก มาศจรัส
19.  นางสาวธีรารัตน์   สองเมือง
20.  นายนฤชิต   ตันประยูร
21.  นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
22.  นางสาวประพา หมายสุข
23.  นางฒามรา สุมาลย์โรจน์
24.  นางมาริสา สังขาร
25.  นางบุษยรัต ซื่อดี
26.  นางธันยพัฒน์ ฉัตรทอง
27.  นางสาวสัณห์จุฑา   ศรีสุพรรณ
28.  นางสาวสิริวรรณ   ดิษทรัพย์
29.  นายวรพจน์   ส าราญทรัพย์
30.  นางสาวอารี   อยู่ภู่
31.  นางสาวอุมาพร   เริงรื่น

กองบรรณาธิการ 

จัดท าและออกแบบรูปเล่ม :
นางสาวอุมาพร  เริงรื่น และนายวรพจน์  ส าราญทรัพย์ 

ออกแบบปก :
นางเพลินพิศ   แสงเหลา

คณะผู้จัดท าหนังสือสรุปผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลซึ่งท าให้หนังสือเล่มนี้
ส าเร็จลงได้ด้วยดี

บรรณาธิการอ านวยการ :
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี

บรรณาธิการบริหาร :
อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

นางสายสุนีย์  เบ็ญจโภคี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์

ดร.นุชนาฎ  รักษี
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  เสรี

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

อาจารย์ ดร. นนทสรวง   กลีบผึ้ง
ดร. ศรัล  ขุนวิทยา






