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สารจากผู้อานวยการ

สารจากผู้อานวยการ
ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สถาบัน มีการ
ดาเนินการในฐานะที่เป็น สถาบันทางวิชาการด้านการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัวของประเทศไทย และมุ่งมั่นในการ
บรรลุวิสั ยทัศ น์ เพื่อ เป็น “สถาบั นสหวิทยาการชั้น นาระดั บ
อาเซียนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ” ภายใต้
ปรัชญาในการทางาน คือ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและ
ครอบครั วให้ เต็ม ศัก ยภาพทุก ด้าน พร้ อมเอื้อ ประโยชน์ต่ อ
สั ง คม” สถาบั น มี พั น ธกิ จ สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ในด้ า น
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ในเชิงสหวิทยาการ
เพื่อสังคม โดยสถาบันได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญร่วมกับภาคี
เครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจนส่วนงานต่างๆ
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล รวมถึ ง ผลการ
ดาเนินงานสาคัญอื่นๆ รายงานประจาปีฉบับ นี้จัดทาขึ้นเพื่ อ
เป็ นการนาเสนอผลการด าเนิน งานสาคัญ ตามพัน ธกิ จของ
สถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ในนามคณะผู้ บ ริ ห ารสถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ
ทุกหน่วยงาน ทั้งทีมบริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร
นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันด้วยดี
มาตลอด สถาบันจะมุ่งมั่นในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
เพื่อเป็น “สถาบันสหวิทยาการชั้นน าระดับอาเซียนด้านการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ต่อไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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้ ริหาร
( Executive Summaly )

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็น
ส่ว นงานในสังกัด มหาวิท ยาลัยมหิดล มี พันธกิจ หลัก ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริก ารวิช าการ การบริหาร
จัดการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งใน
รอบปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบั น มี ผลการดาเนิน งานใน
พันธกิจต่างๆ ดังนี้

พันธกิจด้านการวิจัย
สถาบันเน้นการสร้างผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพ
ในเชิงสหวิทยาการ และสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งด้าน
เด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ซึ่ ง มี
โครงการวิ จั ย ที่ ด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 2559 จ านวน
6 เรื่ อ ง บทความตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
จ านวน 7 เรื่ อ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ระดับชาติ จานวน 2 เรื่อง จานวนดัชนีก ารอ้างอิงต่อบทความ
วิจัย จานวน 5 เรื่อง 12 ครั้ง
การดาเนิน งานที่บ รรลุผลลัพธ์ของพัน ธกิจ ด้านการ
วิจัยสถาบัน นั้น เป็น ผลมาจากสถาบัน ได้พัฒนาระบบบริหาร
งานวิ จั ย และก าหนดให้ ค ณะกรรมการวิ จั ย ท าหน้ า ที่ บ ริ ห าร
จัดการงานวิจัยของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

พันธกิจด้านการศึกษา
สถาบันมีการจัดระบบการศึกษาให้มีความสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรู ป แบบสหวิ ท ยาการ โดยมี ค ณาจารย์ ห ลากหลาย ทั้ ง ด้ า น
การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และมีการผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีเพื่อให้
นัก ศึก ษาสามารถน าไปประยุก ต์ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศในด้านการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว โดยสถาบันมีหลักสูตรทั้งสิ้น จานวน 3 หลักสูตร และมีจานวนนักศึกษาที่รับใหม่
ในปี 2559 สาขาวิช าพัฒนามนุษย์ (ภาคปกติ ) จ านวน 4 คน ภาคพิเ ศษ จ านวน 5 คน และสาขาวิช า
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว จานวน 13 คน ซี่งมีนักศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 122 คน
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พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

พันธกิจด้านการบริหาร

สถาบันมีพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 3 ด้าน
สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทางานที่
เป็นเลิศเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งสถาบัน
ได้เข้าร่วมโครงการ: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนิน ที่เ ป็น เลิ ศ (Education Criteria Performance
Excellence: EdPEx) พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
มหาวิ ทยาลั ยมหิด ล ในปีงบประมาณ 2559 และในการนี้
สถาบันได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
การดาเนินงานของสถาบัน ในระบบงานต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับ พัน ธกิ จ และเกิ ดผลลั พธ์ การด าเนิ นงาน ซึ่ ง สะท้ อนให้
เห็นถึงความสาเร็จของสถาบัน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
เปิ ด บริ ก ารในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนส าหรั บ เด็ ก ระดั บ ปฐมวั ย ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารรั บ เลี้ ยงและ
พัฒนาเด็กกลางวัน อายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี และอนุบาล
สาธิ ต เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ภาพ ซึ่ ง เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ งจาก
โครงการบริ ก ารรั บ เลี้ ยงฯ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารส าหรั บ เด็ ก อายุ
3-6 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย
อารมณ์ สั ง คม จิ ต ใจ และกระบวนการรู้ คิด ของเด็ ก ใน
ระดับปฐมวัย และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษา
ในระดับต่อไป
ศูนย์ฯ มีการเรียนการสอนในหลักสูตรปฐมวัย
ตามแนวทางสมเด็ จ ย่ า เลี้ ย งลู ก และศู น ย์ ฯ ได้ ผ่ า นการ
รั บ รองสมรรถนะจากสถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิช าชี พ (องค์ ก าร
มหาชน) ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชี พ สาขาวิ ช าชีพ บริ ก ารสุ ข ภาพ
อาชีพผู้ดูแลเด็ก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2. งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
คลินิกเด็ก และวัยรุ่ นมีบริการหลายรู ปแบบ ทั้ ง
เชิงตั้งรับ ได้แก่ ระบบผู้ป่วยนอก (คลินิกพัฒนาการเด็ก
คลินิกวัยเรียน คลินิกวัยทีน ) งานเชิงรุก ได้แก่ ระบบดูแล
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองกิจการนักศึกษา
(โครงการ MU Friends) และ งานฝึกอบรม ซึ่งเกิดจาก
การสร้ างองค์ ความรู้ จ ากการทางานในคลิ นิ ก ได้แ ก่ การ
อบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม
(DIR/Floor time) การอบรมแบบคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (Denver 2)

3. งานบริการวิชาการสู่สังคม
สถาบั น มุ่ ง เน้ น การสร้ างและพั ฒ นาระบบการ
ให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัว เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว และมีการจัดประชุมเสวนาวิชาการ จัดอบรมเชิง
ปฏิบั ติก าร เพื่อให้ความรู้ แก่ ผู้ทางานด้ านเด็ก วั ยรุ่ น และ
ครอบครั ว สถาบั น ยั ง ให้ บ ริ ก ารในการเป็ น วิ ท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของ
สถาบัน

ANNUAL
REPORT

ประวัตค
ิ วามเป็นมา
พ.ศ. 2533
การประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อเด็ก (World Summit for Children) ณ องค์การสหประชาชาติ กรุง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและ
การพัฒนาเด็ก และแผนปฏิบัติการเพื่ออนุวัติปฏิญญาฯ ดังกล่าวสาหรับทศวรรษ 1990 (Plan of Action
for Implementing the World Declaration on the Survival, Protection and Development of
Children in the 1990s)

พ.ศ. 2534
รัฐบาลไทย โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ลงนามรับรองปฏิญญาระดับโลกว่าด้วย
ความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก

พ.ศ. 2535
รัฐบาลให้จัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ สนองนโยบายการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการ และได้กาหนดเป้าหมายเพื่อเด็กและการพัฒนาสาหรับทศวรรษ 1990
ซึ่งประกอบด้ว ย เป้าหมายหลัก 7 ประการ และเป้าหมายสนับ สนุน หรือเป้าหมายเฉพาะด้านอีก 26 ข้อ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในระยะแผนฯ 7-8

พ.ศ. 2537
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อสนองนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการนโยบายระดับชาติกาหนด
เตรียมการและดาเนิน การเพื่อ รองรับ การจัด ตั้งสถาบัน แห่งชาติเ พื่อ การพัฒนาเด็ก และครอบครัว ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2538-2540

พ.ศ. 2540
จัดตั้งสถาบัน แห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็ก และครอบครัว และได้ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เมื่อ วัน ที่ 2
ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงถือเป็นวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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การดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541
ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2545
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2545
ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2549

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2549
ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2553

3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553
ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557
ถึงปัจจุบัน
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
National Institute for Child and Family Development

ปรัชญา
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัว
ให้เต็มศักยภาพทุกด้าน
พร้อมเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
สถาบันสหวิทยาการชั้นนาระดับอาเซียน
ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย การศึกษา
การบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ในเชิงสหวิทยาการเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์
(2)
(1)
สร้างความเป็นเลิศ สร้างความเป็นเลิศ
ในการจัด
ในการวิจัยและ
การศึกษาแบบ
วิชาการเชิงสห
สหวิทยาการ
วิทยาการ
เพื่อคุณภาพ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

(3)
พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาภาคี
เครือข่ายและสังคม
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(4)
จัดการและ
ขับเคลื่อนองค์
ความรู้สู่สังคมและ
นโยบายสาธารณะ

(5)
สร้างความเข้มแข็ง
ให้องค์กร บริหาร
จัดการองค์กรที่
เป็นเลิศ ทางานเชิง
บูรณาการ

โครงสร้างสถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว

กลุ่มวิชา
พัฒนาการ
มนุษย์

กลุ่มวิชา
จิตวิทยา
เด็กวัยรุ่น
และ
ครอบครัว

งานคลินิก

สานักงาน
ผู้อานวย
การ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เด็กและ
วัยรุ่น

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

ศูนย์วิจัย
วิชาการ
ด้าน
พัฒนาการ
มนุษย์

งานบริหารทั่วไป
งานคลังและพัสดุ
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสนับสนุนการศึกษา
งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
งานสื่อสารองค์กร
งานทรัพยากรบุคคล
12

คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการ

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
รองผู้อานวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการวิชาการ

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.นุชนาฏ รักษี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจารัสเลิศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ด้านคลินิกเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

ดร.ศรัล ขุนวิทยา
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ
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หัวหน้างาน

นางสาวนฤมล
เปรมเดชา

นางสาวชัชชนัน
เทพพานิช

นางสาวสัณห์จุฑา
ศรีสุพรรณ

นางมะลิรมย์
หัสดินรัตน์

หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป

หัวหน้างาน
คลังและพัสดุ

หัวหน้างาน
แผนและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้างาน
คลินิกเด็กและวัยรุ่น

นายสุเมต ชื่นชู

นางสาวปนิดา

หัวหน้างาน
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พยุหกฤษ
หัวหน้างาน
สื่อสารองค์กร

นายเมธีณัฐ
รัตนกุล

นางสาวจรัสโฉม
นามคันธี

หัวหน้างานสนับสนุน
การบริการวิชาการ

หัวหน้างาน
สนับสนุนการศึกษา

นางมาริสา สังขาร
ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
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คณะกรรมการประจาสถาบัน
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว

ทรีปาตี

2.

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์

3.

นางสายสุนีย์

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์

5.

ดร.นุชนาฎ

6.

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี

ทยานศิลป์

กรรมการ

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ

ยงย่วน

กรรมการ

เจี่ยวิวรรธน์กุล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

เบ็ญจโภคี

กรรมการ
มุสิกพันธ์

รักษี

กรรมการ
กรรมการ

เสรี

กรรมการ

(แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59)

9.

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา

นพมณีจารัสเลิศ

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา

11.

ดร.ศรัล

12.

นางมาริสา

13.

นางนันทนา

14.

นางสาวนฤมล

เปรมเดชา

ผู้ช่วยเลขานุการ

15.

นางสาวเจนจิรา

ศรีงิ้วราย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ธนเศรษฐกร

กรรมการ
กรรมการ

ขุนวิทยา

กรรมการ

สังขาร

กรรมการ

อินทะใจ

เลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว

ทรีปาตี

2.

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์

3.

นางสายสุนีย์

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์

5.

ดร.นุชนาฏ

6.

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์

7.

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา

9.

อาจารย์ ดร.นนทสรวง

10.

ดร.ศรัล

11.

นางสาวสัณห์จุฑา

ศรีสุพรรณ

กรรมการ

12.

นางสาวสิริวรรณ

ดิษทรัพย์

กรรมการและเลขานุการ

13.

นายวรพจน์

14.

นางสาวอุมาพร

15.

นางสาวอารี

เจี่ยวิวรรธน์กุล

เบ็ญจโภคี

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มุสิกพันธ์

รักษี

กรรมการ

กรรมการ
เสรี

กรรมการ
นพมณีจารัสเลิศ
ธนเศรษฐกร

กลีบผึ้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขุนวิทยา

กรรมการ

สาราญทรัพย์

กรรมการและเลขานุการ

เริงรื่น

กรรมการและเลขานุการ

อยู่ภู่

กรรมการและเลขานุการ
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ส่วนที่ 2
ผลงานเด่นในรอบปี 2559

ANNUAL
REPORT

ผลงานเด่น

ในรอบปีทผี่ ่านมาของผู้อานวยการสถาบัน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
ผู้อานวยการ
5. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. คณะกรรมการกาหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานแห่งชาติ ในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณกะรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์
8. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
9. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
10. คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบ
พฤติกรรมไทย
1. ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
2. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ในคณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องสุขภาวะ
ทางเพศ ครั้งที่ 2
3. อนุกรรมการกากับนโยบายกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
4. ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อ
นวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

11. คณะทางานวิชาการสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ประจาปี 2559
12. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแผนแม่บทแผนทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(พ.ศ. 2558-2562)
13. ที่ปรึกษาพิจารณาข้อเสนอแผนและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
14. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
สมอง
15. คณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์
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ผลงานเด่น
ผลงานเด่นของสถาบัน ในรอบปีทผ
ี่ า่ นมา
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2558
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ผลงานเด่น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the
International Epidemiologic Association and The 2nd Annual Conference of the Journalists
and Writers Foundation” ในหัวข้อ “Ensuring Child and Maternal Health: Key to Universal
Health Coverage”
จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 24-26 พฤศจิ ก ายน 2558
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์ มีผู้เข้าร่วมจานวน 298
คน จาก 19 ประเทศ มีการนาเสนอผลงานวิจัยวิชาการ
โดยวิทยากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จานวน 35
ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 79.6 มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมมากถึงมากที่สุดที่ 3.98 ต่อ 5 คะแนน การ
ประชุมครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม นาเสนอผลงานวิจัยจานวน
รวม 108 เรื่อง (Oral Presentation 57 เรื่อง, Poster
Presentation 94 เรื่อ ง, Full Paper Submission
16 เรื่อง)

เจ้าภาพร่วมในการประชุม (Major host of the Meeting)
 Mahidol University, Thailand
 International Epidemiological Association (IEA)
 World Health Organization (WHO)
 The Journalists and Writers Foundation
 Thai Health Promotion Foundation
 Thailand Achievement Institute
 UNICEF, Thailand
 Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
มีหัวข้อย่อยของการประชุม (The Subtheme of the Conference)
 Translational epidemiology to improve maternal and child health
 Non communicable health risk; Nutrient and Micronutrient impaction, lifestyle
 Emerging communicable diseases; new approach and new surveillance system (e.g. Reaching
goal Zero for HIV/AIDS)
 Health system in cyber world
 Research and development (Health sectors/ Family/ Community participation approach)
 Development and Behavioural issue; Multicultural and Generation different, Lifespan
development, Trans generation
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เนื้อหาโดยการสรุปจากการประชุม Executive Summary ดังนี้
A. Situation and Solution of Common condition of maternal and child health
A.1. Emerging communicable diseases: new approach and new surveillance system
Using a syndromic surveillance system would help to fasten the interventions
therefore would minimize the health adverse events. However, there is a concern about the
wrong diagnostic due to the similarity of disease symptoms, and the other conditions in the
community, also highlights an importance of monitoring and evaluation system after outbreak as
well as networking system. The universal health coverage is all of prevention, promotion and
protection.
A.2. Good practice to reduce non communicable health risk (NCD): public policy and
product regulation
To flight NCDs by making prevention work worldwide by implementing “Best buys”
interventions - to reduce people risk of developing NCDs and reducing treatment costs later on.
Scale up essential access to NCDs treatment and care all over the country. Invest in strong
health system and services system and also establish robust health financing system. Involving
all sectors and sustained political leadership.
For promoting physical activity and preventing obesity, WHO set policy that
comprise of 1) urban design and land use to encourage physical activity as part of transportation,
2) street design that make walking and biking safe, 3) encourage use of stair, 4) physical
education as a part of school curriculum and 5) facility for sport.
A.3. Micronutrients and maternal and child health.
The maternal Iodine supplementation and effects on Thyroid function and child
development (MITCH) the public health monitoring of IDD by using household coverage of using
iodized salt.
“Iron deficiency Anemia amongst Adolescent girls & pregnant mothers in South East
Asia & strategies to combat. Followed by highlighting that the iron deficiency is associated with
life cycle of the women and complication of anemia and interventions to solve this problem.
Strategies for prevention and control of Vitamin A Deficiency Disorders in SEAR
should include dietary diversification, information education and communication, promotion
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of breast feeding and complementary feeding, supplementation, and fortification, and other
strategies.
Strategies to solve Vitamin D deficiency should include: 1) vitamin D
Supplementation, 2) food fortification programs, and 3) promotion of adequate nutrition,
physical activity and sun exposure.
A.4. Positive parenting and involvement of children in their own protection: multi-sectorial
interventions to prevent violence against children
Basics of positive parenting and practical skills included understanding: 1) different
stages of child development, 2) of harmful punishment approach, and 3) of positive and nonviolent alternatives (constructive) approach. Involvement of children in their own protection
starts with children learning about different forms of violence and realizing that they are all
unacceptable and preventable. Being aware of violence and reporting any violence observed or
experienced provides helps a child to avoid harmful situations.
B. Situation and Solution of New challenging conditions of maternal and child health
B.1. Child survival and development in disaster
There are three phases to response to emergency from disaster crisis : 1) survival
and protection phase, including protection through child save space and psychosocial first
aid; 2) return to normalcy phase, including return to family and community, return to school
and play; and 3) sustainable community phase, which focus on well-being by provide the
psychosocial program that is the child focused activity projects for promote the psychosocial
and social well-being, as well as development of children in the context of family, community,
and culture.
B.2. Health system Cyber world
The challenge is to exploit the potential of ICT to maximize benefit for women
and children’s health: 1) Monitoring, in particular, to certify and connect data on birth, marriage,
divorce and death, 2) Enriching the quality improvement 3) Enriching the quality for child’s
health education and 4) Improving health care provider’s capacity building 5.Development of
health systems and equipment, sharing data and information, and network communications.
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B.3.Resilience in Positive and Child Youth Development
Positive Child and Youth Development builds on young peoples’ strengths or
assets. It is development that is healthy and productive for both the child youth and their
families.
The Good practice model Positive Child and Youth Development in Thailand
called Life Assets. Life asset involves life skills and mindfulness of children and youth in their
selves and their surroundings that have influenced to their living (family, wisdom, community
and peers).The program focus on 3 key concepts of child and youth health and development;
Mindfulness, Cognitive development, and Provoke facilitators / scaffolders role.
C. Toward improving quality of care for maternal, newborn, child and adolescent health
C.1. Early Childhood development: priority issues
The priority areas for improve quality and equity of ECD are: 1) empowering and
supporting families to care for and nurture young children, 2) improving competencies of the
workforce that serves young children and families, 3) improving quality and integrated nature of
care, development, and learning programs/ services, and 4) coordinated planning, budget
allocation, implementation and monitoring.
C.2. Healthy early life and happiness: keys to sustainable social development
Child development associate with social determinants of health that are the
conditions in with people are born, grow, work and age. eight pillars of brain health (happiness
and longevity) are safety, nutrition, physical exercise, mental activity and exercise, healthy
sleep, stress management, hormone, and treatment of chronic disease. Sustainable happiness is
the result of self-realization and self-actualization through the hierarchy of human needs.
D. Translational Epidemiology to Improve Child and Maternal Health: Epidemiology, Youth,
Child
The Evidence-Based Actionable Messages(EBAM) for policy implication , first is give
every child the best start in life, second is Key action areas are (1) researches and researchers
should provide evidence for policy implication, (2) develop structure to promote timeliness in
solving the problems, (3) identification of actors in linkage process timeliness for solving
problems, and (4) complementarity and good governance as government can guide policy and
regulate for both private and public sectors, (5) define the role of the government and follow
the steps of social program (equity), option and outline of the guideline, (6) realize the market
failure and people exploitation and, (7) monitoring and evaluation both process and outcome.
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2558
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“ ด้านหลักสูตร ”
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ได้ดาเนินการ
ปรับ ปรุง หลัก สูตร ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อสอดคล้องกับความต้อ งการและการเปลี่ย นแปลงของสั ง คม
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2559
และเริ่ ม ใช้ ใ นภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เป็ น ต้ น ไป ทั้ ง นี้ ส ามารถอธิ บ ายรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ได้พอสังเขป ดังนี้
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(Master of Science Program in Human Development)
วิชาเอก 3 วิชา
1. พัฒนาการเด็ก (Child Development)
2. พัฒนาการวัยรุ่น (Adolescent Development)
3. พัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Aging Development)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์
2. นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์
3. นักวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์ ทั้งด้านพัฒนาทฤษฎีและปฏิบัติ
4. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์
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“ ผลงานเด่นและการได้รบ
ั รางวัลของนักศึกษา ”
หลักสูตรวิทยาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการ
มนุษย์ ภาคปกติ
นางสาวฉั ตรี บุ ณยานัน ต์ นัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รวิ ท ยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ) ได้รับ
รางวัลผลการเรียนดีเด่น The Dean's List Award ซึ่งเป็น
รางวัลสาหรับผู้สาเร็จ การศึกษาทีม่ ีผลการเรียนดีเยี่ยมและเป็น
ที่น่าเชิดชูเกียรติยศ โดยได้รับมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศ
เกียรติคุณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวฉัตรี บุณยานันต์

หลักสูตรวิทยาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
ภาคพิเศษ
น.ส. ชญานิษฐ์ อ่อนละมูล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุน
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ บ างส่ ว น ประจ าปี 2559 จากสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. ชญานิษฐ์ อ่อนละมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
น.ส. แกมแก้ว โบษกรนัฏ นั กศึ กษาหลัก สูต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาเด็ ก วั ย รุ่ น และครอบครั ว โครงการร่ว มคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบัน แห่ง ชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการทา
วิ ท ยานิ พ นธ์ บ างส่ ว น ประจ าปี 2559 จากสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
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“ ด้านงานบริการวิชาการสูส่ งั คม ”
สถาบั น มี ก ารจั ด โครงการศู น ย์ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพนิ ท านในการพั ฒ นาเด็ ก ด้ ว ยนิ ท านซึ่ ง
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
สถาบัน จึง จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการ
พัฒนาเด็ก เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของนิทานในการ
พัฒนาเด็ก และเพื่อสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาการอ่านของเด็กไทย กลุ่มเปูาหมาย ครู
อาจารย์ ผู้ ปฏิ บั ติง านด้ า นเด็ก และเยาวชน บิ ด า
มารดา ผู้ ป กครอง เด็ ก เยาวชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง
นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป และคนในชุมชน
ในพื้นที่พุทธมณฑลและใกล้เคียง

กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 15
22 กันยายน 2559
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“บุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล 59”
ประเภทกีฬา

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับมหาวิทยาลัย
ฟุตบอล ดิวิชั่น 2

เหรียญทอง

ทุ่มน้าหนัก อายุไม่เกิน 40 ปี
ขว้างจักร อายุไม่เกิน 40 ปี
เทนนิส คู่ผสม อายุไม่เกิน 40 ปี
ทุ่มน้าหนัก อายุ 45 ปีขึ้นไป
พุ่งแหลน อายุ 45 ปีขึ้นไป
ขว้างจักร อายุ 45 ปีขึ้นไป
สนุ๊กเกอร์ ชายเดี่ยว อายุ 40 – 49 ปี

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

1) นายวิเชษฐ์ ประทีป
2) นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
3) นายขวัญชัย ชันแสง
4) นายภานุวัฒน์ เพชรานนท์
5) นายนิพนธ์ แข็งกล้า
นายวิเชษฐ์ ประทีป
นายวิเชษฐ์ ประทีป
นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม
นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
นายสุเมต ชื่นชู

บิลเลียด ชายเดี่ยว อายุ 40 – 49 ปี
พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 30 ปี

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

นายสุเมต ชื่นชู
นายนิพนธ์ แข็งกล้า

ร่ว มแสดงความยิน ดีกั บการ รับ รางวั ล “ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั นฟุ ต บอล” ในการแข่ ง ขั นกี ฬ า
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “มหิดลเกมส์ กีฬาภูมิปัญญาไทย” ณ สนามกีฬา
ฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามพันธกิจ

ด้านวิจัย
ANNUAL
REPORT

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ

“ ด้านวิจยั ”

งานวิจัยของสถาบัน เน้นการสร้างผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพในเชิงสหวิทยาการ และสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการขับเคลื่อนและการ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทยต่อไป
ในการดาเนินงานวิจัยของสถาบัน เป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับ
สากล ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

(บาท)
2,219,000
(ต.ค.57-ธ.ค.59)

1

โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
และสหวิชาชีพ เพื่อการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น ในเขตเทศบาลตาบลศาลายา
จังหวัดนครปฐม

2

โครงการหน่วยสนับสนุนการวิจัยเชิง ดร.นุชนาฎ รักษี
วิชาการเพื่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว
โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
สาหรับวัยรุ่นในระบบการศึกษา
(โครงการระยะที่ 1)

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

7,036,400
(ต.ค.58-มิ.ย.60)

สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การ
มหาชน)

1,200,000
(เม.ย.59-ก.ย.59)

4

โครงการแนวทางการพัฒนาการสอน อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
เพื่อพัฒนา “ปัญญารู้แจ้ง” การวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตร

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

250,000
(13 ก.ค.59-12
ก.ค.60)

5

โครงการสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
และเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนาของประเทศไทย

2,000,000
(19 พ.ค. 59-14
มี.ค. 60)

6

โครงการการใช้การละเล่นไทยเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

3

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
น.ส.ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
น.ส.วินันดา ดีสวัสดิ์
น.ส.อรปรียา สมเชื้อเวียง

แหล่งทุน

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
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(ต.ค.58-ก.ย.59)
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1. ผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2559
1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
บัญ ญัติ ยงย่วน, สุรชัย มีชาญ, พชร สุวรรณภาชน์ , อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล , สุจินดา ย่องจีน ,
นันทนัช สงศิริ, สุริยาพร จันทร์เจริญ. (2559). การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะทางวัฒนธรรมระดับชุมชน. Journal of
Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.8, No.1 January – June 2016.
นันทนัช สงศิริ, บัญญัติ ยงย่วน, สุจินดา ย่องจีน. (2559). ผลของกิจกรรมการละเล่นไทย ที่มีต่อ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559.
1.2 ผลงานตีพิมพ์และนาเสนอในระดับนานาชาติ
Benjamaporn Bootsriphum, Suratsawadi Ditsakul, Wimontip Musikaphan,
Chompunuch Pongjit, Vichita Ractham, Ornlatcha Sivaruk,
Tippanart Vichayanrat. (2015). University – Accreditation brand
alliance: The effects of the alliance message on the university’s
brand evaluations. UTCC International Journal of Business and
Economics, Volume 7 Issue 2, December 2015.
Kamonrat Phopin, Nujarin Sinthupoom, Lertyot Treeratanapiboon, Sarun Kunwittaya,
Supaluk Prachayasittikul, Somsak Ruchirawat, Virapong
Prachayasittikul. (2016). Antimalarial and Antimicrobial Activities of
8-Aminoquinoline-Uracils Metal Complexes. EXCLI Journal 2016;
15:144-152 – ISSN 1611-2156 published: February 18, 2016.
Piyarat Govitrapong, Kasima Ekthuwapranee, Nootchanart Ruksee, Parichart
Boontem. (2016). Melatonin, Neuroprotective Agents and
Antidepressant Therapy. Melatonin, a Neuroprotective Agent:
Relevance for Stress - Induced Neuropsychiatric Disorders. Springer
India. DOI 10.1007/978-81-322-2803-5_8
P. Thanasetkorn, C. Sombuntanont. (2015). The Convergence of the Principles of
Biblical Parenting Orientation and the 101s Positive Discipline
Techniques for Child-Rearing Practices. ICER12015 (8th annual
International Conference of Education, Research and Innovation),
16-18 November 2015, Convention Center, Barcelå Renacimiento
Hotel, Seville, Spain.
Punnapat Thana-ariyapaisan, Patcharin Seree, Suporn Apinuntavech, Chanvit
Pornnoppadol. (2015). The Effectiveness of Intervention Program to
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Enhance Protective Skills for Game Addiction Among 4th-6th Grade
Students. The 12th SEA Regional Scientific
Meeting of the International Epidemiological Association jointed
with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and
Writers Foundation (JWF in General Consultative Status with UN
ECOSOC) Theme: Ensuring Child and Maternal Health - Key to
Universal Health Coverage, 24-26 November 2015, Thailand.
Weerawan Yuwapoom, Athiwat Jiawiwatkul, Nonthasruang Kleebpung, Kaewta
Nopmaneejumruslers. (2015). The Study of Learning Holistic
Approach to Child Development (According to DIR/FLOORTIME
Concept): Case Studies in Developmental Clinic at Banlat
Hospital,Phetchaburi, Province. The 12th SEA Regional Scientific
Meeting of the International Epidemiological Association jointed
with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and
Writers Foundation (JWF in General Consultative Status with UN
ECOSOC) Theme: Ensuring Child and Maternal Health - Key to
Universal Health Coverage, 24-26 November 2015, Thailand.
Pitisri Husen, Athiwat Jiawiwatkul, Kannika Permpoonputtana, Kaewta
Nopmaneejumruslers. (2015). The Study of DIR/FLOORTIME
Intervention in Children with Autistic Spectrum Disorders: Studies
of 6 Cases. The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the
International Epidemiological Association jointed with The 2nd
Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers
Foundation (JWF in General Consultative Status with UN ECOSOC)
Theme: Ensuring Child and Maternal Health - Key to Universal
Health Coverage, 24-26 November 2015, Thailand.
1.3 นาเสนอในระดับชาติ
อ.ดร.นนทสรวง กลีบ ผึ้ง . (2559). แนวทางการจัด การเรี ยนการสอนเพื่อ พั ฒนาปั ญ ญา.
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ า นการศึ ก ษาทั่ ว ไป: เปิ ด โลกกว้ า งทางปั ญ ญา วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ครั้ ง ที่ 2
วันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน.ปวีณา วงศ์วรกิจ, ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์,
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล . (2559). การศึกษาความสามารถทางพหุปัญ ญาของเด็กปฐมวัย อายุ 5 – 6 ปี
ที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น : กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร. การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจาปี
2559. ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2559.
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1.4 นาเสนอในระดับนานาชาติ
Suriyadeo Tripathi .

Positive Life Assets and Well-being among Thai
Youth. 31st International Congress of Psychology
July, 24-29, 2016, Yokohama Japan.
Nonthasruang Kleebpung, Suriyadeo Tripathi, Douglas C Smith. Positive Youth
Development: A Comparative Study of Thai and
U.S. University Students. 31st International Congress
of Psychology July, 24-29, 2016, Yokohama Japan.
1.5 บทความในหนังสือ
1.) อ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ. (2559). ธรรมชาติของเด็ก. คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กรกฎาคม 2559.
2.) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี. (2559). บทบาทของครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกในศตวรรษที่ 21.คุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย กรกฎาคม 2559.

3.) อ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ, นางมาริสา สังขาร. (2559). โรคติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก. คุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย กรกฎาคม 2559.
4.) ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน, อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี. (2559). ปฐมวัย: ช่วงวัยทองของการ
สร้างความเท่าเทียม. คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กรกฎาคม 2559.
5.) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี. (2559). เด็กเจเนอเรชั่น อัลฟา กับการเรียนรู้. คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กรกฎาคม
2559.
6.) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี. (2559). สังคมแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเด็ก. คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กรกฎาคม 2559.
1.6 ผลงานตีพิมพ์ R2R
นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี. (2559). การสารวจความผูกพันต่อ องค์กรของบุคลากรสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว . วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ปีที่ 3 สิงหาคม 2559
หน้า 53-62.
1.7 การอ้างอิงบทความย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2559)

Citation 3 ปีย้อนหลัง
20
จานวน (ครั้ง) 0
2556

10

5

0

2557

2558
ปี พ.ศ.
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2. กิจกรรมส่งเสริมพันธกิจ

2.1 Happy Research
ครั้งที่ 1 เรื่อง วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย /R2R จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม เจริ ญ สามั ค คี ชั้ น 3 อาคารปั ญ ญาวั ฒ นา โดย อาจารย์ ดร.อธิ วั ฒ น์
เจี่ยวิวรรธน์กุล มีผู้เข้าร่วมจานวน 20 คน ความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90
ครั้งที่ 2 เรื่อง “Work shop การนาเสนอโครงร่างงานวิจัย /R2R” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22
กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 1308 ชั้ น 3 อาคารปั ญ ญาวั ฒ นา โดย อาจารย์
ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มีผู้เข้าร่วมจานวน 18 คน ความพึงพอใจโดยรวมมาก คิดเป็นร้อยละ 82
ครั้ งที่ 3 เรื่ อง การเขี ยนรายงานการวิ จัย /R2R จัด ขึ้น ในวั นอั ง คารที่ 2 สิง หาคม 2559
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร
จามรดุสิต มีผู้เข้าร่วมจานวน 26 คน ความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.4
ครั้ ง ที่ 4 เรื่ อ ง การตี พิ ม พ์ผลงานการวิ จั ย และเลื อ กวารสารเพื่ อ การตี พิ ม พ์ จัด ขึ้ น ในวั น
พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา
โดย คุณเอมอร พิทยายน มีผู้เข้าร่วมจานวน 19 คน ความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.4
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โครงการวิจัย R2R ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจาปีงบประมาณ 2559

ลาดับ
1

2

3

4
5

6

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

การพัฒ นาฐานข้อมูลศูน ย์วิจัยวิชาการด้านพัฒ นาการ น.ส.วินันดา ดีสวัสดิ์
มนุษย์ด้วยโปรแกรม Microsoft Access
น.ส.นันทนัช สงศิริ
นายณัฐพล เรืองพยุงศักดิ์
น.ส.สาลินี จันทร์เจริญ
น.ส.ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมและความต้องการหลักสูตร นายเมธีณัฐ รัตนกุล
ฝึกอบรมด้านเด็กและเยาวชน
นางสาวศุภรดา เกษร
นางสาวปุณยวีร์ อิสริยะพร
การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ผู้ รั บ บริ ก ารวิ ช าการและการจั ด นายสุเมต ชื่นชู
กิจกรรมบริการวิชาการ กรณีศึกษางานสนับสนุนบริการ นายเมธีณัฐ รัตนกุล
วิชาการ
น.ส.ศุภรดา เกษร
การพัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า สถาบันแห่งชาติเพื่อ นายณัฐพล เรืองพยุงศักดิ์
การพัฒนาเด็กและครอบครัว
นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม
ศึกษาปัจจัยการเข้าร่วมโครงการการพัฒนางานประจาสู่ น.ส.สาลินี จันทร์เจริญ
งานวิจัย (R2R) สถาบันแห่งชาติเพ่อการพัฒนาเด็กและ น.ส.นันทนัช สงศิริ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส.ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ
น.ส.วินันดา ดีสวัสดิ์
การจั ดระบบฐานข้อ มูลออนไลน์ เครือ ข่าย เครื อข่า ย น.ส.ปนิดา พยุหกฤษ
ด้านการประชาสัมพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา นายสุเมต ชื่นชู
เด็กและครอบครัว

หมายเหตุ : ผลงานวิจัยอยู่ในระหว่างยื่นจดลิขสิทธิ์ จานวน 4 เรื่อง
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“ด้านการศึกษา”
1. พันธกิจด้านการศึกษา
สถาบั น ได้ มี ก ารจั ด ระบบการศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเปู า หมายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สัง คม และประเทศในด้านการพัฒนาเด็ก และ
ครอบครั ว โดยการสร้ า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
1.1 หลักสูตรที่เปิดสอน
สถาบันได้ดาเนินงานด้านการศึกษาด้วยการจัดให้มีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 ได้มีหลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนการสอน จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
1.2 จานวนนักศึกษา แยกตามหลักสูตร และปีการศึกษา
สาหรับจานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 สามารถจาแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
จานวนนักศึกษารับใหม่ และจานวนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (คน)
รับใหม่
อยู่ระหว่างการศึกษา
4
16
5
61
13
45
22
122

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559
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2.2 อัตราการสาเร็จการศึกษาและการได้งานทาตรงสายวิชาชีพ / ประกอบอาชีพอิสระ/ ศึกษา
ต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี
หลั ก สู ต รมี ก ารวั ดผลลั พ ธ์ ด้า นการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดยการประเมิน ประสิ ทธิ ผ ลของ
หลักสูตรจากอัตราการสาเร็จการศึกษาและการได้งานทาตรงสายวิชาชีพ / ประกอบอาชีพอิสระ / ศึกษาต่อของ
บัณฑิตภายใน 1 ปี ซึ่งปีการศึกษา 2558 สามารถจาแนกได้ ดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา / การได้งานทาตรงสายวิชาชีพ / ประกอบอาชีพอิสระ / ศึกษาต่อของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
รวม

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)

4
7
5
16

การได้งานทาตรงสายวิชาชีพ/ ประกอบอาชีพ
อิสระ/ ศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี
ทาตรง ยังไม่ได้
ประกอบ
ศึกษาต่อ
สาย
ทางาน
อาชีพอิสระ
(คน)
วิชาชีพ
(คน)
(คน)
4
1
6
1
2
4
1
3
14
2
6

2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
สถาบันได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การทาวิจัยเพื่อคิดค้นและ
พัฒนาให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ได้ ซึ่งในปีการศึกษา
2559 มีงานวิจัยของนักศึกษาที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว จาแนกตามหลักสูตร ดังนี้

42

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
รายชื่อวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลาดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
1
น.ส. สุทรารวดี วัฒนะพิริยะพันธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษ
ของครู และผลสั ม ฤทธิ์ ใ นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย น ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครปฐม
FACTORS AFFECTING TEACHERS' SELF - EFFICACY IN ENGLISH
TEACHING AND ENGLISH ACHIEVEMENTS OF PRATHOMSUKSA SIX STUDENTS AT NAKHON PATHOM PROVINCE
เสนอผลงาน: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสอนภาษาอังกฤษของครู และผลสัมฤทธิ์ในวิชา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (Thailand: ระดับ
นานาชาติ )
2
น.ส. ปิติศรี ฮูเซ็น
ผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามแนวทาง DIR/FLOORTIME
THE EFFECT OF DIR/FLOORTIME INTERVENTION ON CHILDREN
WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS
เสนอผลงาน: The effect of DIR/FLOORTIME intervention on children with Autistic Spectrum Disorders. The
12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association 2015. 24-26 Nov
2015 at Montien Riverside Hotel Bangkok (Thailand: ระดับนานาชาติ )
3
น.ส. พันธุ์ทิพย์ ไพรสัณฑ์
ผลของแบบเรียนดนตรีต่อสมาธิในเด็กอายุ 4-5 ปี
THE IMPACT OF MUSIC LESSON ON ATTENTION IN CHILDREN AGE
BETWEEN 4-5 YEARS OLD
เสนอผลงาน: The Advantage of Music Lesson in School on Attention and Working Memory.2015
International Hokkaido forum-Organizational Behavior, Psychology, and Education (iHOPE 2015). 23 June
2558 at Sapporo, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ )
4

นางอัชราพร ปานกล่า

ผลของกิจกรรมบูรณาการศิลปะในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัสที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเห็น คุณค่าในตนเอง
THE EFFECTS OF INTEGRATING ART INTO PYTHAGOREANTHEOREM LEARNING ACTIVITIES ON STUDENTS' ACHIEVEMENT
AND SELF-ESTEEM

43

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) รายชื่อวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลาดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย

เสนอผลงาน: The effects of integrating Art into Pythagorean – theorem learning Activities on Students’
Achievement snd Self-Esteem in 2nd National and i=International Conference on Education Research
and Social Development held on April 2016,KU Home,Bangkok,Thailand (Thailand: ระดับนานาชาติ )
1

น.ส. ธัณธิญา ธิติธารงกุล

ผลการทาแบบทดสอบสตรูปคัลเลอร์เวิร์ดเทสต์ในนักศึกษาปริญญาตรีสาขา
ดนตรีและสาขาอื่น
THE PERFORMANCE DURING STROOP COLOR-WORD TASKS OF
UNDERGRADUATE STUDENT IN MUSIC AND NON-MUSIC
PROGRAM
เสนอผลงาน: Switching Task in Thai University students in Music and Non-Music Program.The 5th Asian
Conference on Psychology & the Behavioral Sciences. 26 March 2015 at the Osaka International
Convention Center (JAPAN. : ระดับนานาชาติ : Poster Presentation )
2
น.ส. หิรัญญา ศิริสุมทุม
การศึกษากระบวนการรู้คิดขั้นสูงในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ศึกษาสาขาวิชาดนตรี
และสาขาอื่น
A STUDY OF EXECUTIVE FUNCTION BETWEEN MUSIC AND NONMUSIC PROGRAM IN YOUNG ADULTS
เสนอผลงาน: Role of Executive function among Young Adults in Music and Non-Music Programs.Siam
Physics Congress 2014. 26 March 2015 at the Osaka International Convention Center (JAPAN. : ระดับ
นานาชาติ )
3

น.ส. พัชรพร เลขาพันธุ์

ผลของแบบเรียนดนตรีต่อการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อในเด็กอายุ
4-5 ปี
THE IMPACT OF MUSIC LESSON ON MOTOR COORDINATION IN
CHILDHOOD AGE 4 - 5 YEARS
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(ต่อ) รายชื่อวิทยานิพนธ์ / วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ลาดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย

เสนอผลงาน: Music Lesson Training Beneftts on Visual and Motor Integration in Early childhood Age 4-5
Years.2015 International Hokkaido Forum-Organizational Behavior, Psychology, and Education (iHOPE
2015). 23 June 2558 at Sapporo, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ )
4
น.ส. โชติพัชร์ สมบุญตนนท์
ความสอดคล้องของหลักการเลี้ยงลูกตามพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักการ
101S การสร้างวินัยเชิงบวกบนพื้นฐาน ของพัฒนาการมนุษย์
THE SYNERGY BETWEEN THE BIBLICAL PRINCIPLES AND THE
PRINCIPLES OF 101S POSITIVE DISCIPLINE FOR RAISING CHILDREN
BASE ON HUMAN DEVELOPMENT
เสนอผลงาน: The synergy between the biblical principles and the principles of 101s positive discipline for
raising children base on human development. The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the
International Epidemiological Association 2015. 24-26 Nov 2015 (Thailand: ระดับนานาชาติ )
5
น.ส. รัตนา แสวงกชกร
ผลของการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กเฉพาะที่ต่อความยืดหยุ่นทาง
ปัญญาและความจาในผู้ใหญ่ตอนปลาย
THE IMPACT OF OFFLINE REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC
STIMULATION ON COGNITIVE FLEXIBILITY AND WORKING
MEMORY IN LATE ADULT
เสนอผลงาน: The impact of offline repetitive transcanal magnetic stimulation on cognitive flexibility and
working memory in late adult. 2015 International Hokkaido forum-Organizational Behavior, Psychology,
and Education (iHOPE 2015). 23 June 2015 at Sapporo, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ )
6
น.ส. จุฑาทิพย์ ศิริพลอย
ผลของการใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กเฉพาะที่ต่อการส่งเสริม
การตัดสินใจในผู้ใหญ่ตอนปลาย
THE IMPACT OF REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC
STIMULATION ON DECISION MAKING IN LATE ADULT
เสนอผลงาน: The impact of repetitive transcanal magnetic stimulation on decision making in late adult.
2015 International Hokkaido forum-Organizational Behavior, Psychology, and Education (iHOPE 2015). 23
June 2015 at Sapporo, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ )
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(ต่อ) รายชื่อวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ลาดับที่

ชื่อนักศึกษา

7

ร.ต.ท.หญิง วีรวัลย์ ยุวภูมิ

1

น.ส. ปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล

ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย

การศึกษาผลการเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม
(ตามแนวคิดDIR/Floortime) : กรณีศึกษา คลินิกส่งเสริมพัฒนาการ
โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
A STUDY OF HOLISTIC LEARNING APPROACH TO CHILD
DEVELOPMENT (ACCORDING TO DIR/ FLOORTIME CONCEPT):
A CASE STUDY OF DEVELOPMENTAL CLINIC AT BANLAT
HOSPITAL, PHETCHABURI PROVINCE
เสนอผลงาน: A study of holistic learning approach to child development (according to DIR/
FLOORTIME concept): A case study of development clinic at Balat Hospital, Phetchaburi
province. The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological
Association 2015. 24-26 Nov 2015 (Thailand: ระดับนานาชาติ )
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันการติดเกมของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
THE EFFECTIVENESS OF INTERVENTION PROGRAM TO
ENHANCE PROTECTIVE SKILLS AGAINST GAME ADDICTION
AMONG 4th-6th GRADE STUDENTS
เสนอผลงาน: The Effectiveness of Intervention Program to Enhance Protective Skills for Game
Addiction among 4th-6th Grade Students. The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the
International Epidemiological Association and The 2nd Annual Conference of the Journalists
and writers foundation. 24 Nov 2015 at Montien Riverside Hotel, Bangkok (THAILAND. : ระดับ
นานาชาติ )
2
น.ส. ภรภัทร ภูริคุปต์
ประสิ ท ธิ ผ ลของการอบรมอาสาสมั ค รผู้ น ากลุ่ ม เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
ผู้ปกครองเด็กในชุมชนโดยใช้คู่มือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปีในเขต
ชุ ม ชนร่ ม เกล้ า THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING
PROGRAM FOR COMMUNITY LEADER VOLUNTEERS TO TRAIN
PARENTS IN COMMUNITY BY USING THE HANDBOOK OF
PARENTING CHILDREN AGED 0-6 YEARS OLD IN ROMKLAO
COMMUNITY
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(ต่อ) รายชื่อวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ลาดับที่

ชื่อนักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย

เสนอผลงาน: การพัฒนาคู่มือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี สาหรับอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก. การประชุมวิชาการ
เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร (THAILAND. : ระดับชาติ )
3
น.ส. นิตินัย ทองเหลือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับทัศนคติและ
พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในระบบการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
THE ASSOCIATION AMONG INTERNET USE BEHAVIOR, SEXUAL
ATTITUDES AND BEHAVIORS IN GRADE 7th - 12th STUDENTS IN
THAI EDUCATIONAL SYSTEM IN BANGKOK
เสนอผลงาน: The association between internet use and sexual attitudes and behaviors of the secondary
school student in Bangkok. 22nd Congress of the World Association For Sexual Health. 25 July 2015 at
Suntec Singapore Convention &Exhibition Centre (SINGAPORE. : ระดับนานาชาติ : Poster Presentation )
4
น.ส. ณัฐกาญจน์ แก้วประดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกับความพึงพอใจใน
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมการกินของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
ในระบบการศึกษา กรุงเทพมหานคร
THE ASSOCIATION AMONG INTERNET USE BEHAVIORS, BODY
IMAGE SATISFACTION AND EATING BEHAVIORS OF STUDENTS IN
GRADES 7TH-12TH IN THE THAI EDUCATIONAL SYSTEM IN
BANGKOK.
เสนอผลงาน: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต กับความพึงพอใจในภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการกินของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระบบการศึกษา กรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการประจาปี จิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่
43 ประจาปี2558 "จิตเวชศาสตร์ในยุคดิจิทัล (Psychiatry in the digital Era)". 12 พ.ย. 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน (THAILAND. : ระดับชาติ : Poster Presentation )
5
น.ส. พริมผกา ชิเนนทโรภาส
การศึกษาทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนชายผู้ถูกดาเนินคดีอาญาในศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
THE STUDY OF LIFE SKILLS OF CHILD AND JUVENILE DEFENDANT
IN JUVENILE AND FAMILY COURT, CHONBURI
เสนอผลงาน: การศึกษาทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนชายผู้ถูก ดาเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ชลบุรี.
การประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (THAILAND : ระดับชาติ )
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2.4 กิจกรรมนักศึกษา
สถาบั น ได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรู ป แบบสหวิ ท ยาการ โดยมี ค ณาจารย์
ทีม่ ีความรู้หลากหลายทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีการผสมผสานองค์ความรู้
ในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้แล้วนั้น สถาบันยังจัดให๎มีกิจกรรมเสริมของ
หลักสูตรเพื่อให้ศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
1) กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ได้แก่
การสัมมนาภาคปฏิบัติ รายวิชา ดคพม 516 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ เรื่อง “การศึกษาเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ในศตวรรตที่ 21” วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3
อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) วันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคุณธรรม ชั้น 3 อาคารปัญญา
วัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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2) กิจกรรมการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ได้แก่
การศึกษาดูงาน เรื่อง “กระบวนการสร้างการเรียนรู้ : ห้องเรียนธรรมชาติ ชีวิตนอกตารา”
วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงาน เรื่องระบบการศึกษาและสาธารณสุข วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
ณ Child Clinic, Child Center, Health Promotion Board of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษา
กระบวนการเชื่อมโยงการทางานด้านการพัฒนาเด็กจากระบบย่อยไปสู่ภาพรวมของประเทศ

3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ได้มีการ
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญา
วัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดการ
ศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเพื่อเป็นการแนะนานักศึกษาให้รู้จักกับผู้บริหารของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่
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“กิจกรรมไหว้ครู”

งานสนับสนุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ของศิษย์ที่มีต่อ
ครูบาอาจารย์ เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณาจารย์
นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 30 คน

“กิจกรรมสัมมนาพัฒนาการมนุษย์”

งานสนับสนุนการศึก ษาได้จัด กิจกรรมสั มมนาพัฒ นาการมนุ ษย์ ในวั นที่ 20 สิง หาคม 2559 ณ
ห้องเจริญ สามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ทั้งนี้นักศึกษาใหม่ยัง
ได้แลกปลี่ยนประสบการณ์ด้านการการเรียนการสอน การปรับตัวในการเรียน และแนวทางการทางานวิจัยในสาขา
พัฒนาการมนุษย์ร่วมกับคณาจารย์และรุ่นพี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน 35 คน
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“กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต”

งานสนับสนุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นใน
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
แก่บัณฑิตที่ได้มุ่งมั่น อุตสาหะเล่าเรียนจนสาเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศ
ของความสาเร็จ เกิดความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของตน และเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดกาลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนให้สาเร็จลุล่วงต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ มหาบัณฑิต ศิษย์เก่า
นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรของสถาบัน จานวนทั้งสิ้น 45 คน
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“ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ”
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
โครงการสัมมนาหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
5-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม มัลดีฟส์บีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และได้ร่วมทากิจกรรมพร้อมบริจาคสิ่งของให้แก่
น้องๆ บ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทรบุรี
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“ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ”
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของ สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เปิดให้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กในระดับ
ปฐมวัยประกอบด้วย 2 โครงการ
1. โครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน ให้บริการสาหรับเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี
2. โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบริการรับเลี้ยง
และพัฒนาเด็กกลางวัน เปิดให้บริการสาหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และกระบวนการรู้คิด ของเด็กใน
ระดับปฐมวัย และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไป
นโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
1. จัดให้บริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม กระบวนการรู้คิด
2. สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาเด็กให้ แข็งแรง เป็นคนดี มีความสุข และคิดสร้างสรรค์
3. ประยุกต์ทฤษฏีทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศนามาใช้ในบริบทไทย ภายใน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว
4. สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในสถาบัน ทั้งเจ้าหน้าที่ ครู เด็ก และผู้ปกครอง พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์ของเด็ก
เปูาหมาย
อัตลักษณ์ของครู

พัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความศัทธา และเชื่อมั่นในสัจจะ
ศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ทางานด้าน
เด็กปฐมวัยและครอบครัว
จิตสานึกดี คุณธรรมโดดเด่น คิดเป็น ทาได้
แข็งแรง เป็นคนดี มีความสุข คิดสร้างสรรค์
สอนใจ ผ่านกาย สร้างสรรค์ ได้ด้วยมือครู
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จานวนเด็กที่เข้ามารับบริการของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2559

การดาเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในปีงบประมาณ 2559

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 21 ตุลาคม 2558

วันที่ 3 ธันวาคม 2558
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
วันที่ 8 มกราคม 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 18 มีนาคม 2559
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันที่ 22-31 สิงหาคม 2559
วันที่ 3 กันยายน 2559
วันที่ 15 กันยายน 2559

กิจกรรม
ทันตกรรมครั้งที่ 8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดโดยความ
ร่วมมือของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
วันพ่อแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2558 จัดโดยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปี พ.ศ. 2558
วันเด็กประจาปี พ.ศ. 2559
ดนตรีในสวนครั้งที่ 2 จัดโดยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
กีฬาสามัคคีพี่น้อง ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา 2559 จัดโดยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองและ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
วันภูมิใจปีการศึกษา 2558 จัดโดยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ปฐมนิเทศผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2559
กิจกรรมไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2559 จัดโดยความร่วมมือของชมรมผู้ปกครองและครู
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ตรวจสุขภาพเด็กประจาปีการศึกษา2559 จัดโดยความร่วมมือของงานคลินิกเด็กและวัยรุ่นกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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การศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่างๆ
แหล่งศึกษาดูงานผู้ทางานด้านเด็กปฐมวัย

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 26 มกราคม 2559
วันที่ 28 มกราคม 2559
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

หน่วยงาน
นักศึกษากิจกรรมบาบัด คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กองทัพบก
นักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
มูลนิธิแพทธทูเฮลท์ (p2h)
ศูนย์อบรมเด็ก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครอง

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 8 สิงหาคม 2559

หน่วยงาน
นิทานก่อนนอนกับการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงบริหาร
สื่อโฆษณาที่มีผลกระทบต่อเด็ก
คุณสมบัติ 10 ประการกับธรรมชาติของเด็กเตาะแตะ

กิจกรรมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

วัน / เดือน / ปี
วันที่ 21 มีนาคม 2559
วันที่ 22 มีนาคม 2559
วันที่ 29 มีนาคม 2559

วันที่ 1 เมษายน 2559
วันที่ 2 กันยายน 2559

หน่วยงาน
หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่า
เทคนิคการถ่ายภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
การเขียนแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
เทคนิคการต่อรองระหว่างครูกับเด็ก
การสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
การการเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM
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การดาเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปฐมวัยต้นแบบ
1. หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่า
เลี้ยงลูก
ศรัทธา และเชื่อมั่นใน “สัจจะ” คือ
การน าคุ ณ สมบั ติ ท างจิ ต ใจ 10 ประการ ที่ เ ป็ น
นามธรรม มาท าให้ เ ป็ น ความหมายที่ เ ป็ น ทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น เป็ น เปู า หมายที่ จ ะน าไปสู้ ก ารพั ฒ นา
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อ ออกแบบการจั ด
กิจกรรม ส่ง เสริมให้เด็กปฐมวัยมี ประสบการณ์ การ
เรี ย นรู้ และฝึ ก ฝนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ให้ เ ป็ น
รูปธรรมโดยเน้นให้เ ด็กได้ลงมื อทา ผ่านการเรียนรู้
แบบ Learning by Feeling เพื่อให้เกิดการรู้สึก
คิ ด ร่ ว มกั น ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ นั้ น ท าให้ รู้ สึ ก
อย่างไร เรียนรู้อะไร และจะทาอย่างไรต่อ
2. Business Model และ Certified body
(CB)

วันที่ 11 เมษายน 2559 : ได้รับการรับรองสมรรถนะ
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็น
องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิช าชีพบริการสุ ขภาพ อาชี พ
ผู้ดูแลเด็ก
วันที่ 1 กันยายน 2559 : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
วันที่ 15 กันยายน 2559 : การตรวจประเมินตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ประมวลภาพกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2558

วันที่ 15 มกราคม 2559

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน วันที่ 8 มกราคม 2559

กิจกรรมวันภูมิใจ วันที่ 18 มีนาคม 2559
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“ แหล่งศึกษาดูงานผู้ทางานด้านเด็กปฐมวัย ”

วันที่ 28 มกราคม 2559

วันที่ 26 มกราคม 2559

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ของผู้ปกครอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2558

วันที่ 23 ธันวาคม 2558

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

กิจกรรมอบรม แลกเปลียนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

วันที่ 1 เมษายน 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559
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“ คลินิกเด็กและวัยรุ่น ”
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น มีคลินิกให้บริการ 3 ส่วน คือ
1. คลินิกพัฒนาการเด็ก
2. คลินิกวัยเรียน
3. คลินิกวัยทีน
1. คลิ นิ กพั ฒ นาการเด็ ก เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารตรวจวิ นิ จ ฉัย และบ าบัด ส่ ง เสริม พั ฒ นาการเด็ ก ที่ มี
พัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กพิเศษ มีบุคลากร คือ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 1 คน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1 คน
นักวิชาชีพ 3 คน (นักจิตวิทยาพัฒนาการ 1 คน นักพัฒนาการเด็ก 1 คน และนักกิจกรรมบาบัด 1 คน) เด็กที่มารับ
บริการส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มปฐมวัยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้ารับบริการคลินิกพัฒนาการเด็ก ในเวลาราชการ
มีจานวน 1,625 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 และคลินิกพัฒนาการเด็ก
(นอกเวลาราชการ) มีจานวน 778 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5
จานวนครั้งการให้บริการของคลินิกพัฒนาการเด็ก ปี 2557 - 2559

จานวนครั้งการให้บริการของคลินิกพัฒนาการเด็ก (นอกเวลา) ปี 2557 - 2559
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2. คลินิกวัยเรียน ให้บริการตรวจวินิจฉัยให้คาปรึกษา ประเมินทักษะความสามารถทางเชาวน์
ปัญญาและการเรียน โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และ นักจิตวิทยา ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นคนไข้เด็กวัยเรียนที่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรมและด้านการเรียน ในปี 2559 มีจานวนคนผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 90 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.42 จากคะแนนเต็ม 5
จานวนครั้งการให้บริการของคลินิกวัยเรียน ปี 2557-2559

3. คลินิกวัยทีน ได้ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คาปรึกษา บาบัดทางจิตวิทยา ประเมินความสามารถ
ทางเชาน์ปัญ ญาและการเรียน โดยกุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อาจารย์ผู้ให้คาปรึกษา และนักจิตวิทยา
ผู้รับบริการได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วัยรุ่น ผู้ปกครองและบุคลากรของสถาบัน โดยมีจานวนคนผู้มารับ
บริการรวมทั้งสิ้น 140 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5
จานวนครั้งการให้บริการของคลินิกวัยทีน ปี 2557-2559
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1. โครงการอบรม/บริการวิชาการ
1.1 โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม (โครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าผ่านกระบวนการเล่น)
หลักสูตร
สาหรับ

เวลา

รายรับ รายจ่าย

รายได้

จานวน
ความพึงพอใจ
ความคุ้มค่า
ผู้เข้าอบรม (คะแนนเต็ม5.0) (คะแนนเต็ม5.0)

1. หลักสูตรสาหรับแพทย์ และนักวิชาชีพ
1.1 ภาคทฤษฎี 1-4 มี.ค. 59

รับ 112,000
จ่าย 26,720

85,280

19 คน

4.80

4.76

รับ 36,000
จ่าย 1,535
รับ 35,000
จ่าย 1,258
รับ 24,000
จ่าย 750
รับ 30,000
จ่าย 0

34,465

6 คน

4.50

4.33

33,742

6 คน

5.00

4.16

23250

4 คน

-

4.92

30,000

5 คน

4.66

5.00

1.2 ภาคปฏิบัติ
รุน่ ที่ 1

2-6 พ.ย. 58

รุน่ ที่ 2

23-27 พ.ค. 59

รุน่ ที่ 3

4-8 ก.ค. 59

รุน่ ที่ 4

22-26 ส.ค. 59

2. หลักสูตรสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
รุน่ ที่ 1

2-5 กพ. 59

รับ 62,400
จ่าย 22,553.25

39,846.75

13 คน

4.85

4.92

รุน่ ที่ 2

2-5 ส.ค. 59

รับ 43,200
จ่าย 12,440

30760

9 คน

4.85

4.92

รับ 50,000
จ่าย 9,600

34,177

25 คน

4.55

4.60

รับ 46,000
จ่าย 10,240

35,078

23 คน

4.86

4.56

346,598.75

110 คน

3. หลักสูตรสาหรับพ่อแม่ หรือครู
รุน่ ที่ 1

15-16 ต.ค. 59

รุน่ ที่ 2

2-3 มิ.ย. 59

รวม
62

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
1.2 โครงการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง
รุ่น
เวลา
รายรับ-รายจ่าย
รายได้
จานวนผู้เข้า
อบรม
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

22–25 มีค. 59
26–29 กค. 59

263,500 - 189,475
318,000 - 213,711
รวม

74,025
104,289
173,314

ความพึงพอใจ

39 คน
44 คน
83 คน

4.6/5.0
4.6/5.0

3. บริการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กและด้านจิตวิทยา
ความพึง
พอใจ

ระดับ

สถาบัน

จานวน

เวลา

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ
ครอบครัว
ม.มหิดล (สถาบัน + คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล +คณะ
แพทยศาสตร์รามาธิบดี)
คณะสังคมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Psychology
University of
Washington
Psychology with
Cognitive Neuroscience
University of Leicester
คณะมนุษยศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
รวม

3 คน

26-30ก.ย.59

ยังไม่จบการ
ฝึก

-

4 คน

5.00

13,200

2 คน

18 ม.ค.-29 เม.ย
59
6มิ.ย-11ส.ค59

4.95

4,400

1 คน

1ก.ค-12สค59

4.86

1,350

1 คน

4ก.ค-31สค59
(จ พ ศ)

4.85

1,200

1 คน

4ก.ค-2ก.ย59

4.93

1,950

ปริญญาตรี

มัธยมศึกษา

1 คน
1 คน

1 คน
16 คน
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22 ส.ค-9ธ.ค. 59 ยังไม่จบการ
ฝึก
8 ส.ค-24 พ.ย. ยังไม่จบการ
59
ฝึก
11-20ก.ค.59
5.00

รายได้

3,750
3,700

29,550
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2. บริการสู่ชุมชน /บริการวิชาการเพื่อสังคม
โครงการ

กิจกรรม

จานวน

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเด็ก
ก่อนวัยเรียนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน
(ชมรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเทศบาลเมืองไร่ขิง)




ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
เด็ก 67 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมพ่อแม่และครูเรื่อง พ่อแม่ 45 คน
การดูแลลูก

โครงการหมู่บ้านเด็ก
(สภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม)




โครงการประเมินความถนัดในการเรียนรู้ของเด็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบัน)




ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวของเด็ก
ประชุมร่วมกับผู้ดูแลเพื่อวางแผนการส่งเสริม
ทักษะการปรับตัวของเด็ก
ประเมินความถนัดในการเรียนรู้ของเด็ก
จัดทารายงานสรุปผลการประเมิน

เด็ก 32 คน
ผู้ดูแล 10 คน
เด็ก 73 คน
รายงาน 2 ฉบับ

3. โครงการดูแลสุขภาพใจนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
3.1 นักศึกษาที่มารับบริการตรวจ รักษา และการให้คาปรึกษาที่คลินิกวัยทีน ในปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58
มกราคม 59
กุมภาพันธ์ 59
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
รวม

คน

ครั้ง

ค่าบริการ (บาท)
แรกรับ 500/ครั้ง
ติดตามการรักษา 400/ครั้ง

1
1
4
8
3
8
6
7
5
43

3
1
5
10
3
13
8
11
7
61

600
400
2200
4400
1500
5500
3400
4400
2900
25,300
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คณะ/สถาบัน







เทคนิคการแพทย์
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาลัยนานาชาติ
ศิลปศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
สัตวแพทยศาสตร์

6 ส่วนงาน

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
3.2 โครงการความร่วมมือกับส่วนงานในมหาวิทยาลัย
โครงการ
โครงการร่วมกับกองกิจการนักศึกษา

กิจกรรม
MU Friends for Staff
MU Friends for Friends

โครงการร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

Train ME 2b Counselors - Staff
Train ME 2b Counselors Friends

โครงการร่วมกับคณะสัตว
แพทยศาสตร์

การอบรมการให้คาปรึกษา (Staff)
การอบรมการให้คาปรึกษา (Friends)
Case conference
(ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
กรณีนักศึกษาเพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการดูแล)
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เวลา

จานวน

19-20 มค.59
31 พค.59
17 มค.59
6-7 กพ.59
3-4 มีค.59
17 มิย.59

51 คน
37 คน
29 คน
46 คน
25 คน
25 คน

26-27 พค.59
9 สค.59
21 กย.59
16 มิย.59
21 กค.59
15 กย.59

25 คน
(นศ.ปี6) 40 คน
(นศ.ปี2-5) 110
คน
วางแผนงาน
นักศึกษา 6 ราย
นักศึกษา 6 ราย

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
โครงการและกิจกรรมของงานคลินิกเด็กและวัยรุน
่ ในรอบปีที่ผ่านมา
โครงการรับผูฝ
้ กึ ปฏิบตั งิ านด้านพัฒนาการเด็กและด้านจิตวิทยา
งาน คลิ นิ ก เด็ ก และ วั ยรุ่ น มี บ ริ ก าร ที่
ประกอบด้ ว ย คลิ นิ ก พั ฒ นาการเด็ ก คลิ นิ ก วั ย เรี ย น
และคลินิกวัยทีน เพื่อให้บริการแก่เด็ก และเยาวชน ที่
มีปัญหาด้านพัฒนาการ พฤติกรรม อารมณ์และสังคม
เพื่อให้ได้รับการตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟู
ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ต ามมาตรฐานการรั ก ษาที่ เ ข้ า ถึ ง
ได้ง่าย เป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้อย่างดีทาให้
เด็กและครอบครัวสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในชุมชนและ
สังคมได้อย่างปกติสุขมากขึ้น
ก าร ให้ บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร เพื่ อดู แ ลด้ า น
พัฒ นาการและจิ ต ใจ ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน ด้ ว ย
ที ม สหวิ ท ยาการที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย เป็ น รู ป แบบที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาและผู้ ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานในอนาคต งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น จึงมีการ
ให้บริก ารวิช าการ เป็นสถานที่ ศึกษาดู งานแก่แพทย์
พยาบาล และบุค ลากรทางสาธารณสุข เป็ นสถานที่
ฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและสนับสนุนงานด้านการเรียน
การสอน และการวิจัย แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
เช่น สาขาพัฒนาการมนุษย์ สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น
และครอบครัว เป็นต้น
ในปี 2559 นี้ งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ได้รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยา จานวน
15 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น
และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ านวน 3 คน และนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาปริ ญ ญาตรี ส าขาจิ ต วิ ท ยา
จากมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ จานวน 10 และ 2 คน ตามลาดับ อีกทั้งให้บริการศึกษาดูงานด้านพัฒนาการ
เด็กและจิตวิทยาแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย จานวน 1 คน
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ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
โครงการดูแลสุขภาพใจนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการดูแลสุขภาพใจนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน
แห่ง ชาติ เพื่อ การพัฒ นาเด็กและครอบครั ว กั บส่ว นงานต่ างๆในมหาวิ ทยาลัย มหิด ล เพื่อให้ก ารดู แลช่ วยเหลื อ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านจิตใจ ให้นักศึกษามีความสุข ปรับตัวในการเรียนได้ดีขึ้น สามารถเรียนจน
สาเร็จการศึกษา เพื่อทางานดูแลตนเอง และทาประโยชน์ให้สังคมได้ในอนาคต มีกิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2559
ดังนี้
คลินิกวัยทีน ให้บริการตรวจวินิจฉัย ติดตามการรักษา และให้คาปรึกษา โดยทีม บุคลากรสหวิชาชีพ
ด้านกุมารเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น การอบรมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทัศนคติ และทักษะด้านการให้คาปรึกษา เพื่อสามารถดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่ตนเกี่ยวข้องได้
การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแล (Case conference)
ในปี 2559 มีผู้มาใช้บริการคลินิกวัยทีน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล รวม
140 ครั้ง (เริ่มให้บริการใน ปี2557 มีผู้รับบริการ 32
ครั้ง ส่วนปี 2558 มีผู้รับบริการ 89 ครั้ง) ในด้านการ
อบรมมีส่วนงานที่ให้ความสาคัญและจัดการอบรมด้าน
การให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ของส่ วนงานตนเพิ่ม ขึ้น เริ่ม จากความร่วมมือจั ดการ
อบรมกั บ 1)กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษาของส านั ก งาน
อธิ ก ารบดี 2)วิ ท ยาลั ย นานาชาติ และ3)คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ ตามลาดับ รวมทั้งพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การบรรยายในการ
ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาเพื่อให้เห็นความสาคัญ
และช่ อ งทางการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย /
คณะจั ดให้ การประชุ มปรึก ษาหารื อระหว่า งที มงาน
คลินิกวัยทีนกับอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเกี่ยวกับกรณี
นั ก ศึ ก ษ า เ พื่ อ ร่ ว ม กั น หา แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดู แ ล
(Case conference) เป็นต้น
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ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม
ด้ว ยงานคลิ นิก เด็ กและวัย รุ่น ได้ จัด ทาโครงการอบรมหลัก สูต รการส่ง เสริม เด็ กพั ฒนาการล่า ช้ า
เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม สาหรับพ่อแม่/ครู บุคลากรสาธารณสุข แพทย์และนักวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
พ่อแม่/ครู บุคลากรสาธารณสุข แพทย์และนักวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพื้นฐานและแนวทางการปฏิบัติใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาการพฤติกรรมและความแตกต่างของเด็ก รวมทั้งให้บุคลากร
สาธารณสุข แพทย์และนักวิชาชีพสามารถให้คาแนะนาพ่อแม่ในภาพรวมของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านโดย
เน้ น สั ม พั น ธภาพที่ ดี ภ ายในครอบครั ว และสามารถนาไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ ห้ เ ข้ า กั บแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ใ นปี 2559
มีจานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 110 คน
มองพัฒนาการเด็ก
อย่างเป็นองค์รวม

หัวใจสาคัญของ
หลักสูตร

เข้าใจความแตกต่างของ
ระบบประสาทเด็ก
เรียนรู้เทคนิคการส่งเสริม
พัฒนาการผ่านการเล่น
และการใช้ชีวิตประจาวัน

หนังสือคู่มือภาคทฤษฎี

หนังสือคู่มือภาคปฏิบัติ

เวปไซต์การอบรมและองค์ความรู้
www.mahidolclinic.com
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รูปแบบการอบรม :
• บรรยาย
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านวีดีทัศน์
• สังเกตและลงมือปฏิบัติจริง
• ใคร่ครวญและทบทวนหลังการลงมือทา

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
โครงการหมูบ่ า้ นเด็ก (สภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านเด็ก ของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กสภากาชาดไทย ณ ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบัน
แห่ ง ชาติ เ พื่อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครัว ร่ วมให้ การช่ว ยเหลื อ ในการประเมิน พั ฒ นาการเด็ ก ฝึ ก กระตุ้ น
พัฒนาการ และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจกรรมที่ดาเนินการในปี 2559 ได้แก่ การประเมินใน
ด้านพฤติกรรมการปรับตัวของเด็ก และจัดการประชุมร่วมกับผู้ดูแลเพื่อวางแผนนาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
พฤติกรรมการปรับตัว มาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในการปรับตัวของเด็ก
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ได้ทาการประเมิน
เด็กทุกคนในบ้าน จานวน 32 ราย ด้วยการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากแม่และน้าประจาบ้านของเด็ก จานวน 6 คน
ด้ว ยแบบประเมิน พฤติ กรรมการปรั บ ตัว (Vineland
Social Maturity Scale) จากนั้ น ได้ แ จ้ ง ผลการ
ประเมิ น แก่ ผู้ ดู แ ลเด็ ก เพื่ อ ท าความเข้ า ใจและวาง
แผนการนาผลที่ไ ด้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการปรับตัวของเด็ก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของแม่
และน้าซึ่งเป็นผู้ดูแลและใช้ชีวิตร่วมบ้านกับเด็ก จาก
การประเมิน ความพึ งพอใจในการทางานร่ ว มกั น ใน
ลั ก ษณะนี้ ผู้ ดู แ ล จ านวน 10 คน ซึ่ ง ทั้ ง หมดเป็ น
เพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน
อนุ ป ริ ญ ญา จ านวน 1 คน และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
จานวน 2 คน มีอายุงานเฉลี่ย 4.6 ปี มีคะแนนความ
พอใจในกิจกรรมดังกล่าว เฉลี่ย 4.08/5.00 คะแนน
เกณฑ์

สมวัย
ค่อนข้างด้อย
กว่าวัย
ด้อยกว่าวัย
รวม

คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ย
1.การมีส่วนร่วมของท่านในการประเมิน
3.9
พฤติกรรมเด็ก
2. ผลการประเมิ น ครั้ ง นี้ ช่ ว ยให้ ท่ า น
4.1
เข้าใจเด็กในความดูแลของท่าน
3. ผลการประเมิ น สามารถช่ ว ยท่ า น
3.9
พัฒนาเด็กในความดูแลของท่านให้ดีขึ้น
4. การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
4.4
กั น และกั น เกี่ ย ว กั บ พั ฒ นาการและ
พฤติกรรมของเด็กในความดูแลของท่าน
5.ระยะ เวลาที่ใช้ในการทางานร่วมกัน
4.1
(ครึ่งวัน 3 ครั้ง)
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
4.08

หัวข้อการประเมิน

จานวนเด็ก
พฤติกรรม
การปรับตัว
โดยรวม
8
8

ทักษะด้าน
การสื่อสาร
12
6

ทักษะด้าน
กิจวัตร
ประจาวัน
12
7

ทักษะ
ด้าน
สังคม
13
11

16

14

13

8

32

32

32

32
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“ด้านการบริการวิชาการสูส่ งั คม”
“งานสนับสนุนบริการวิชาการ”
สถาบัน เน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัวเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ มีการดาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ทางาน
ด้ า นเด็ ก และเยาวชนจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของ สถาบั น
แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
2. คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
3. การบริการวิชาการสู่สังคม
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ในด้านการบริการวิชาการของสถาบันยังได้ดาเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐาน
การบริการวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม
เสวนาทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ทางานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบัน
เป็นแหล่งบริการด้านวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีผลงานด้านบริการ
วิชาการสู่สังคมที่มีเปูาหมายให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งดาเนินการแล้ว
เสร็จในปี 2559 ดังต่อไปนี้
1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมจานวน 4 ครั้ง มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 1,646 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คะแนน
2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัว
14
ไทยในศตวรรษที่ 21
12
จัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการจานวน
10
6 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น
8
373 คน และมีค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย
6
4.23 คะแนน
จานวนครั้ง
4
3. โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ สู่
ร้อยละความพึงพอใจ
2
ส า ธ า ร ณ ช น จั ด ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
0
2557
2558
2559
ปฏิบัติการจานวน 3 ครั้ง มีผู้เข้ารับการ
อบรมรวมทั้งสิ้น 122 คน และมีความ
จานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจที่ให้บริการวิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ
2557-2559
พึงพอใจเฉลี่ย 4.32 คะแนน
70
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นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2559 สถาบันได้จัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ
รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและครอบครัว รวมทั้ง สิ้น 14 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมทั้ง หมด 2,141 คน
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ผู้เข้า
ร่วม
(คน)
45

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ
3.91

ร้อยละการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
4.18

6 พฤศจิกายน
2558
8 มกราคม 2559

337

4.39

4.34

317

4.09

3.81

18 กุมภาพันธ์
2559
11 มีนาคม 2559

65

4.18

4.34

318

4.32

4.32

5 เมษายน 2559

57

4.38

4.53

26 เมษายน 2559
9 มิถุนายน 2559

23
61

3.91
4.55

4.18
4.28

16 มิถุนายน 2559

312

4.45

4.36

27 – 28
กรกฎาคม 2559
25 สิงหาคม 2559

44

4.60

4.56

34

4.14

4.24

8 กันยายน 2559

38

4.50

4.57

22 กันยายน 2559

128

4.18

4.24

22 กันยายน 2559

362

4.38

4.29

ลาดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1.

โครงการ “การปลูกฝังจิตสานึกเด็กปฐมวัย ให้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
โครงการ “มหกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน
สถาบันเด็กสานรักครั้งที่ 2”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสาน
รักครั้งที่ 12”
โครงการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย ในศตวรรษที่ 21
ด้วย “สะเต็มศึกษา”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสาน
รักครั้งที่ 13”
โครงการ “การพั ฒ นาสมองเพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย”
โครงการ “การประเมินความถนัดในการเรียนรู้”
โครงการ “นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย สร้ า งได้ ตั้ ง แต่
ปฐมวัย”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสาน
รักครั้งที่ 14”
โครงการ “การสร้ า งสื่ อ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย และ
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21”
โครงการ “การจัดกิจ กรรมดนตรีแนว Orff สาหรับ
เด็กปฐมวัย”
โครงการ “เทคนิค การเล่ านิทาน และการสร้างสื่ อ
นิทานอย่างง่าย”
โครงการ “เด็กซุ กซน อยู่ ไม่นิ่ง เป็นสมาธิ สั้นกันไป
หมด จริงหรือ!!!”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสาน
รักครั้งที่ 15”

5 ตุลาคม 2558

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
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กิจกรรมบริการวิชาการสู่สงั คม

กิจกรรมครอบครัวนิทานสวน สถาบันเด็กสานรัก

72
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สถาบันยังมีการให้บริการวิชาการในการเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทางานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ
2559 มีการให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้
การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอกมหาวิทยาลัย

ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

1

เป็นวิทยากรหัวข้อ การสร้าง
แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิต
เป็นวิทยากร หัวข้อ
พัฒนาการเด็กระดับ
ประถมศึกษา
เป็นวิทยากร หัวข้อ
พัฒนาการเด็กระดับ
ประถมศึกษา
ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสารใน
หัวข้อ การสร้างลูกให้ฉลาด
และเป็นคนดีด้วยครอบครัว
เป็นวิทยากร หัวข้อ
Generation alpha
@school
เป็นวิทยากร หัวข้อ
ธรรมชาติของวัยรุ่นและการ
ให้บริการเรื่องอนามัยเจริญ
พันธ์ที่มีความอ่อนไหว
เป็นวิทยากร หัวข้อ
Generation alpha @
school
เป็นวิทยากรการอบรม เรื่อง
การดูแลเด็กที่มีพฤติกรรม
รุนแรงอย่างเป็นองค์รวม
เป็นวิทยากร หัวข้อ ต่าง
Gen...ไม่ต่างใจ

15 ตุลาคม 2558

2

3

4

5

6

7

8

9

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

สานักงานโครงการกอง
ทุนการศึกษา
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จากัด(มหาชน)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

27 ตุลาคม 2558

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จากัด(มหาชน)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

29 ตุลาคม 2558

Real Parenting

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

31 ตุลาคม 2558

นิตยสาร Modern Mom

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

2 พฤศจิกายน
2558

สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

6 พฤศจิกายน
2558

นิตยสาร Modern Mom

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

17 พฤศจิกายน
2558

โรงพยาบาลศรีธัญญา

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ

18 พฤศจิกายน
2558

สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก
ไทย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

20 ตุลาคม 2558
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
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(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย

ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

10

เป็นวิทยากร หัวข้อ
Generation alpha @ school
เป็นวิทยากร หัวข้อ สื่อกับนิสัย
เด็กไทยในอนาคต
เป็นวิทยากร อบรมหัวข้อ การ
ดูแลบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
เป็นวิทยากร หัวข้อ
Generation alpha @ school

26 พฤศจิกายน
2558
30 พฤศจิกายน
2558
30 พฤศจิกายน
2558

นิตยสาร Modern Mom

4 ธันวาคม
2558

นิตยสาร Modern Mom

ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์
หัวข้อ ความรุนแรงในเด็ก
เป็นวิทยากร หัวข้อ การดูแล
เด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงแบบ
องค์รวม

14 ธันวาคม
2558
17 ธันวาคม
2558

Thai PBS รายการตอบโจทย์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
โรงพยาบาลศรีธัญญา

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ

16

เป็นวิทยากร หัวข้อ การเลี้ยงดู
ลูกยุค IT

5 มกราคม
2559

Wisdom Talk

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

17

ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ หัวข้อ
เยาวชนไทยอยู่ในอันดับรั้งท้าย
ของอาเซียนจริงหรือ
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
เด็กและครอบครัว

7 มกราคม
2559

FM 98.5

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

11 มกราคม
2559

ศาลเยาวชนและครอบครัว

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

รายการคนค้นคน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

11

12

13

14
15

18

19

หน่วยงาน

ให้สัมภาษณ์ลงรายการโทรทัศน์ 11 มกราคม
หัวข้อ "ปัญหาและความสาคัญ 2559
ของครูปฐมวัย" และ "การศึกษา
ไทยกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทศวรรษที่ 21"

74

ชื่อ-สกุล
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

คณะศึกษาศาสตร์
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทเทเวศประกันภัยจากัด อ.พญ.แก้วตา
(มหาชน)
นพมณีจารัสเลิศ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ลาดับ

กิจกรรม

20

เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
เด็กและครอบครัว
ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร
หัวข้อ Disfunction Family
ให้สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ หัวข้อ อุนจิบอก
นิสัย
เป็นวิทยากร หัวข้อ การ
พัฒนาเด็กไทยอย่างมี
คุณภาพ:พ่อแม่คุณภาพ
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
เด็กและครอบครัว

14 มกราคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัว รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
กลาง
25 มกราคม 2559 นิตยสาร Modern Mom รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

1 กุมภาพันธ์
2559

ศาลเยาวชนและครอบครัว รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
กลาง

เป็นวิทยากร หัวข้อ เยาวชน
รุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้สื่อ
อย่างสร้างสรรค์
Phone in รายการเล่าสู่กัน
ฟัง 92.5 FM หัวข้อการแชร์
แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก
ใน social เชื่อถือได้หรือไม่
ให้สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ หัวข้อ เด็กติดเกมส์
ความรุนแรงในเกมส์ต่อ
พฤติกรรมเด็ก
ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร
หัวข้อ พญาธิสภาพใน
ครอบครัวปกติ

5 กุมภาพันธ์
2559

NIDA

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

8 กุมภาพันธ์
2559

รายการเล่าสู่กันฟัง FM
92.5

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

16 กุมภาพันธ์
2559

อัมรินทร์ทีวี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

17 กุมภาพันธ์
2559

อัมรินทร์พริ้นติ้ง

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

21
22

23

24

25

26

27

28

วันที่

หน่วยงาน

ชือ่ -สกุล

27 มกราคม 2559 รายการ Mom Club

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

28 มกราคม 2559 กรมอนามัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

75

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ลาดับ กิจกรรม
29 ให้สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ หัวข้อ แง่คิดกับ
เทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างไรให้
เป็นเด็กดี
30 เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
การให้คาปรึกษาวัยรุ่น

วันที่
17 กุมภาพันธ์
2559

หน่วยงาน
Mom Club

ชื่อ-สกุล
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

19 กุมภาพันธ์
2559

Path

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากร หัวข้อ วิพากษ์ร่าง
มาตรฐานจริยธรรม แนวปฏิบัติ
และเค้าโครงรายการโทรทัศน์
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตสังคม
บาบัด

25 กุมภาพันธ์
2559

มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

28 กุมภาพันธ์
2559

สานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

33

เป็นกรรมการตรวจประเมิน
สถานรับเลี้ยงเด็กนกฮูก

11 มีนาคม 2559

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

34

เป็นวิทยากร หัวข้อ เด็กกับสื่อ
ใหม่ ครูและผู้ปกครองควรทา
อย่างไร
เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริม
กระตุ้นพัฒนาการแบบองค์รวม
ตามแนวทาง DIR/Floortime
เป็นวิทยากร หัวข้อ การเลี้ยงดู
ลูกยุคปัจจุบันและการเตรียม
ตัวลูกก่อนมาเรียน
เป็นวิทยากรหัวข้อ 101
Positive Discipline
Techniques

15 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

17 มีนาคม 2559

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

22 มีนาคม 2559

โรงเรียนเพลินพัฒนา

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ
น.ส.ประพา หมายสุข
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

22 มีนาคม 2559

โรงเรียนดรุณพัฒน์

31

32

35

36

37

76

ผศ.ดร.ปนัดดา
ธนเศรษฐกร

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ลำดับ กิจกรรม
38 เป็นวิทยากร หัวข้อ
สถานการณ์เด็กปฐมวัยใน
ประเทศไทย
39 ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์
หัวข้อ ประเด็นครอบครัวหย่า
ร้าง การปรับตัวของเด็ก
40 เป็นวิทยากร หัวข้อ แนว
ทางการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข

วันที่
24 มีนาคม 2559

หน่ วยงำน
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

25 มีนาคม 2559

talk to films

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

28 มีนาคม 2559

สมาคมนักสร้างสุขภาวะ
องค์กร

อ.ดร.อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

เป็นวิทยากร หัวข้อ คนดูแล
แบบไหนจะเข้าใจเด็ก Gen
Alpha
เป็นวิทยากร หัวข้อ Needs
and aspiration

1 เมษายน 2559

Path

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

4 เมษายน 2559 สมาคมผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรม
ราชินปู ถัมภ์

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

43

เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
และพัฒนาการวัยรุ่น

7 เมษายน 2559

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

44

เป็นวิทยากร การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวคิด BEIDQM
เป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาท
หน้าที่และจริยธรรมของผู้
พิพากษาสมทบ
ให้สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ ประเด็น การจัดการ
ชีวิตกับการทางาน

29 เมษายน 2559 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 1
30 เมษายน 2559 สานักงานอธิบดีผู้
พิพากษาภาค 1

อ.ดร.อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

5 พฤษภาคม
2559

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

41

42

45

46

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการ Happy Plus

77

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ลาดับ

กิจกรรม

47

ให้สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ ประเด็น ปัญหา
การติดพนันของเด็ก
เป็นวิทยากร หัวข้อ การให้
คาปรึกษาเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาวัยรุ่น

11 พฤษภาคม
2559

FM 100.5 อสมท.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

12 พฤษภาคม
2559

โรงเรียนวัดราชบพิตร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากร การอบรมเชิง
ปฏิบัติการดรื่องการใช้คู่มือ
เฝูาระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
เป็นวิทยากร เรื่อง การใช้
เครื่องมือประเมินเพื่อ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I)
เป็นวิทยากร หัวข้อ
พัฒนาการทางกายและ
หัวข้อ การพัฒนาสมอง
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
พัฒนาการเด็กและเยาวชน
และหัวข้อ ทักษะชีวิตของ
เด็กและเยาวชน
เป็นวิทยากร หัวข้อ
Generation Alpha กับการ
อบรมเลี้ยงดู
เป็นวิทยากร หัวข้อ รู้ทันเด็ก
วัยรุ่นเรื่องยาเสพติด

23 พฤษภาคม
2559

สถาบันราชานุกูล

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ

27 พฤษภาคม
2559

กรมสุขภาพจิต

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ

6 มิถุนายน 2559

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

7 มิถุนายน 2559

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

48

49

50

51

52

53

54

วันที่

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

12 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

29 มิถุนายน 2559 สถาบันบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

78

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ลาดับ

กิจกรรม

55

เป็นวิทยากร หัวข้อ จาก
ปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จุดตัด
หรือรอยต่อ
เป็นวิทยากรให้คาปรึกษาและ
ให้คาแนะนาแก่คณะครู
อนุบาล

30 มิถุนายน 2559 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

1 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนนาคประสิทธิ์

นางฒามรา สุมาลย์โรจน์

57

เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยา
การให้คาปรึกษาวัยรุ่น

2 กรกฎาคม 2559

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

58

เป็นวิทยากรหัวข้อ Talking
with Children 3 Age
Groups
เป็นวิทยากร หัวข้อ มาตรฐาน
ครูปฐมวัยอาเซียน

13 กรกฎาคม 2559 ชมรมพัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็กแห่งประเทศ
ไทย
22 กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
2559
ดุสิต

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ

เป็นวิทยากร หัวข้อ การสร้าง
องค์กรแห่งความสุขด้วย
Happy 8 และการเขียน
โครงการแผนงาน Happy
Workplace
เป็นวิทยากร หัวข้อ ถอดรหัส
เลี้ยงลูกเจนอัลฟา

29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

5 สิงหาคม 2559

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาท
ของผู้ดูแลเด็กกับการส่งเสริม
อัจฉริยะภาพ 6 ด้าน

5 สิงหาคม 2559

56

59

60

61

62

วันที่

หน่วยงาน

79

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ชื่อ-สกุล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
(ต่อ) การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ลาดับ

กิจกรรม

63

เป็นวิทยากร หัวข้อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการ
เรียนรู้ด้วยศิลปะ
เป็นวิทยากร หัวข้อ การสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กในชุมชน
เป็นวิทยากรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร นักสร้าง
สุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 2

17 สิงหาคม
2559

คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

21 สิงหาคม
2559
23 สิงหาคม
2559

ศูนย์แพทย์พัฒนา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

อ.ดร. อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

เป็นวิทยากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการใช้คู่มือเฝูาระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
เป็นวิทยากร หัวข้อ เรียนรู้
เทคนิคเล่านิทานและการจัด
สื่อเพื่อพัฒนา

25 สิงหาคม
2559

กระทรวงสาธารณสุข

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ

7 กันยายน
2559

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

นายเมธีณัฐ รัตนกุล
น.ส.ศุภรดา เกษร
น.ส.ปุณยวีร์ อิสริยะพร
น.ส.พัชรี แหสมุทร
น.ส.ภารณี ถนอมญาติ

64
65

66

67

วันที่

หน่วยงาน

80

ชื่อ-สกุล

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ ทั้ งนี้ เพื่อ ท าการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ประเมิ นสภาวการณ์
วิเคราะห์แนวโน้ม ในอนาคตเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอย่างสหวิชาการ และเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ เสนอแนะ
นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครอบครัวในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิเด็ก
นาโดยนางรัชนี ธงไชย ผู้อานวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ได้เข้าหารือกับผู้อานวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุริยเดว ทรีปาตี และทีมงานฝุายสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อหารือร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ในโครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรที่ทางานด้านเด็กและเยาวชน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการสถาบัน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับนางรัชนี ธงชัย ผู้อานวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
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อีกทั้งในปี 2559 สถาบันได้ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการเข้าตรวจ
ประเมินเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพ
ผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 และจากการประเมิน สถาบันได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะเปิดรับการทดสอบรุ่นแรกในเดือนตุลาคม 2559

คณะกรรมการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าตรวจเยี่ยมสถาบัน
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สถาบันยังเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555 - 2559
โดยมี 3 มาตรการที่เป็นภารกิจของสถาบัน ได้แก่
1. มาตรการการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
2. มาตรการพัฒนาระบบ และการจัดการข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐและชุมชน
3. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ โดยเฉพาะฐานข้อมูล ด้านโครงสร้างสถานการณ์เด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
แหล่งบริการ องค์ความรู้ และบุคลากร ที่เป็นคลังปัญญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
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“ ด้านการเงินและงบประมาณ ”
การใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) จาแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน
การใช้จ่ายจาแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559
ผลผลิต

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ
3. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนะธรรม
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(เรียนฟรี 15 ปี)
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
สถาบัน

รวม

24,310,246.21

9,429,309.86

33,739,556.07

11,716,242.93
0
0
328,340.00

9,074,556.49
203,600.00
125,140.98
0

20,790,799.42
203,600.00
125,140.98
328,340.00

36,354,829.14

18,832,607.33

55,187,436.47

สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2559 จาแนกตามผลผลิต
61.14%
37.67%
0.37%
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(2) จาแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน
การใช้จ่ายจาแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559
หมวดรายจ่าย

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินเดือน

เงินรายได้สถาบัน

รวม

25,848,470.56

3,531,720.00

29,380,190.56

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

436,440.00

2,733,917.17

3,170,357.17

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

111,360.00

2,792,655.81

2,904,015.81

ค่าตอบแทน

216,000.00

1,350,613.46

1,566,613.46

ค่าใช้สอย

591,260.72

3,612,545.81

4,203,806.53

ค่าวัสดุ

130,828.70

2,424,503.32

2,555,332.02

ค่าสาธารณูปโภค

1,061,079.38

571,908.89

1,632,988.27

ค่าครุภัณฑ์

1,442,078.00

83,502.80

1,525,580.80

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,510,439.50

955,000.00

3,465,439.50

เงินอุดหนุน

4,006,872.28

776,240.07

4,783,112.35

รวมทั้งสิ้น

36,354,829.14

18,832,607.33

55,187,436.47

สัดส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
60.00

53.24 %

40.00
20.00
5.74 %
0.00

5.26%

2.84%

7.62%
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2.96%

2.76 %

6.28 %

8.67%
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เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559 จาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) จาแนกตามแหล่งเงิน
การเปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559
ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้สถาบัน

รวม

พ.ศ. 2557

30,794,251.93

18,405,992.98

49,200,244.91

พ.ศ. 2558

36,540,579.66

18,731,438.11

55,272,017.77

พ.ศ. 2559

36,354,829.14

18,832,607.33

55,187,436.47

การเปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2557 – 2559 จาแนกตามแหล่งเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้สถาบัน

พ.ศ. 2559

65.88 %

34.12%

พ.ศ. 2558

66.11%

33.89%

พ.ศ. 2557

62.59%

37.41%
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(2) จาแนกตามหมวดรายจ่าย

การเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557 – 2559
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
23,594,578.03
3,106,294.78
1,990,151.67
1,527,079.98
3,426,043.55
3,473,096.24
2,142,173.00
392,461.50
1,212,905.77
8,335,460.39
49,200,244.91
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พ.ศ. 2558
25,355,480.18
3,466,917.97
2,716,060.24
1,659,928.01
3,795,848.07
2,897,869.01
2,296,446.32
61,244.13
5,107,724.16
7,914,499.68
55,272,017.77

พ.ศ. 2559
29,380,190.56
3,170,357.17
2,904,015.81
1,566,613.46
4,203,806.53
2,555,332.02
1,632,988.27
1,525,580.80
3,465,439.50
4,783,112.35
55,187,436.47
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การเปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2557 – 2559 จาแนกตามหมวดรายจ่าย

90,000,000.00
80,000,000.00

พ.ศ. 2559

70,000,000.00

พ.ศ. 2558

60,000,000.00
พ.ศ. 2557

50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

-

รายได้จากการบริหารงาน
สถาบัน มี รายได้จากการบริห ารงาน ในปีง บประมาณ 2559 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนีย ม
การศึกษา/การจัดการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย และรายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรายได้จากการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2557– 2559 แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้
รายได้สถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2557 – 2559
ประเภทรายได้
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา

140,266.00

210,599.00

219,332.00

รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย

13,161,577.00

12,951,485.00

16,715,343.76

2,654,734.10

2,610,086.15

1,865,450.81

15,956,577.10

15,772,170.15

18,800,126.57

รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวม
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รายได้จากการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2557- 2559 จาแนกตามประเภทรายได้

10 %

89 %

พ.ศ. 2559

1%

พ.ศ. 2558

82 %

17 %

1%

พ.ศ. 2557

82 %

17 %

1%

0%

20%

รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย

40%

60%

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

89

80%

100%

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา
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“ ด้านบุคลากร ”
การบริหารบุคลากร
สถาบันวิเคราะห์อัตรากาลังของบุคลากรที่ต้องการ ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการ
การหาอัตรากาลังตาแหน่งอาจารย์กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์ด้วยวิธีการคานวณค่า FTES
หน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH ) หมายถึง ผลบวกของผลคูณ ระหว่างจานวน
นิสิตลงทะเบียนกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
นิสิตเต็มเวลา (Full time Equivalence of Students) : FTES) หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในภาควิชาหรือกลุ่มวิชาเต็มเวลาโดยคิดตามการปฏิบัติงานสอนให้กับนิสิต แบ่งเป็น
จานวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
ภาคการศึกษา FTES =
ปีการศึกษา

FTES =

อ้างอิงจาก เอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
2. บุคลากรสายสนับสนุน
มีนโยบายให้ หัวหน้ างานทุกงานวิเคราะห์ อัตรากาลัง โดยการค านวณภาระงานเพื่อ วิเ คราะห์
อัตรากาลังที่เหมาะสม งานแผนและพัฒนาคุณภาพพิจารณาทบทวนภาระงาน ขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พิจารณาอนุมัติขอจัดสรร
อัตรากาลังเพิ่มเติม
ในปีง บประมาณ 2559 สถาบัน จัด ทาประกาศหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การเปลี่ ยนประเภทการจ้ า ง
บุคลากรที่จ้างจากเงินรายได้สถาบัน และประกาศการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรในการปรับเงินเดือน การปรับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ และการปรับคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการบริหาร
บุคลากรของสถาบัน
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การพัฒนาบุคลากร
งานทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ก าหนดไว้ โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะท างานฝุ า ยต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนของแต่ ล ะงานภายใต้ ส ถาบั น ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง สายวิ ช าการและ
สายสนั บ สนุ น เพื่ อ ร่ ว มกั น ด าเนิ น โครงการตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ บ รรลุ เ ปู า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์
ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2559 ที่งานทรัพยากรบุคคลร่วมกันดาเนินการกับคณะทางานฝุายต่างๆ
ได้แก่ โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โครงการพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยมีวิธีการ ดังนี้

การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทาข้อตกลงร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาโดยการนาผล
จากแบบประเมินผลการปฏิบัติในส่วนของข้อ ควรพัฒนา และ Gap จากข้อมูลการประเมินสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะตามสายอาชีพ รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ เช่นการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ, การอบรมภาษาอังกฤษ, การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับงานที่ป ฏิบัติ โดยมี เครื่อ งมือที่ใ ช้ในการพัฒ นาดัง ต่อไปนี้ การอบรมในห้อ งเรีย น
ฝึกขณะปฏิบัติง าน สอนงาน เป็นพี่เลี้ยง ให้คาปรึกษาแนะนา หมุนเวียนงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดูง านนอก
สถานที่ ฝึก งานกับ ผู้ชี่ ยวชาญ มอบหมายงาน ติ ดตาม/สัง เกตุ เรีย นรู้ ด้ว ยตนเอง การมอบหมายงานภายใน
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สถาบันได้มีการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สถาบันได้จัดอบรม
คอมพิวเตอร์โดยแบ่งเป็นรอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) โปรแกรมGoogle For Education
โปรแกรม Microsoft Access และรอบที่ 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559) โปรแกรม Microsoft
Excel, การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SPSS, การใช้งาน Google Calendar การจัดทาฐานข้อมูล e-KPI ด้วย
Google Drive และ Google Site การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Webmail)
การพัฒนาบุคลากร
สถาบันส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมประชุม อบรม ดูงาน สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
อาทิเช่น การศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของทีมผู้บริหารของสถาบัน , โครงการ The HERO :
No Smoking, การพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16, โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ,
โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน, อบรมการบันทึกแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 ในระบบออนไลน์ เป็น
ต้น
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การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสถาบันขอความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน
โดยในปี พ.ศ. 2559 สถาบันได้แต่งตั้งบุคลากรภายนอกสถาบันเป็นที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาตนเองเรื่องการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วม
กิจกรรมดัง กล่าวทั้งสิ้น 28 คน และมีบุคลากรที่สามารถนาความรู้ไ ปจัดทาผลงานต่าง ๆ ได้จานวน 7 คน โดยมี
บุคลากร 2 คน ที่สามารถเสนอผลงานเพื่อขอตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในปี 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา และดู
งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

จากตารางดังกล่าว สรุปข้อมูลจานวนบุคลากรที่เข้าพัฒนาตามแผน และจานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาจริงตามแผนดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
สายวิชาการ
- คณาจารย์ประจา 12 คน ได้รับการพัฒนา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 2 คน ได้รับการพัฒนา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สายสนับสนุน
- ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 91.79
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สวัสดิการสถาบัน
คณะกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีการสารวจความคิดเห็น
และความต้ องการของบุค ลากรด้ า นสวั สดิ การและสิท ธิป ระโยชน์ ต่า งๆ เพื่อ น ามาจั ด ลาดั บความสาคั ญ และ
จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับบุคลากรทุก ประเภท โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในสวัสดิการ
ทีไ่ ด้รับของบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยสอบถามจากบุคลากรสถาบัน จานวน 79 คน แบบสอบถามมีข้อคาถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ภายในของสถาบัน ผลการตอบแบบสอบถามพบว่า บุคลากรสถาบันรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการประเภทเงินช่วยเหลือ
การเยี่ยมไข้บุคลากร/บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/ธิดา กรณีเจ็บปุวย/อุบัติเหตุเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ของรัฐ/เอกชน ร้อยละ 89.9 (71) ประเภทเงินช่วยเหลืองานสวดอภิธรรมศพ งานฌาปนกิจและพวงหรีด กรณี
บุคลากร/บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/ธิดา ถึงแก่กรรม ร้อยละ 87.3 (69) ประเภทเงินช่วยเหลือกรณีคลอด
บุตรบุคลากรร้อยละ 82.3 (65) ประเภทการให้เงินกู้ยืมแก่บุคลากร ร้อยละ 70.9 (56) และประเภทเงินสนับสนุน
การแข่ ง ขันกี ฬาและขบวนพาเหรด ร้อยละ 65.8 (52) ตามล าดับ บุคลากรของสถาบันมีค วามพึ ง พอใจ โดย
ภาพรวมด้านสวัสดิการอยู่ใ นระดับปานกลาง และเมื่อ จาแนกตามประเภท พบว่า มีความพึง พอใจสวัสดิการ
ประเภท การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็น
สวัสดิการประเภท เงินช่วยเหลืองานสวดอภิธรรมศพ งานฌาปนกิจ และพวงหรีด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 อยู่ใน
ระดับมาก สวัสดิการประเภท การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
อยู่ ใ นระดั บ มาก สวั สดิ ก ารประเภท เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การเยี่ ย มไข้ กรณี เ จ็ บ ปุ ว ย /อุ บั ติ เ หตุ เ ข้ า พั ก รั ก ษาตั ว ใน
สถานพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับมาก สวัสดิการประเภทเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมาก สวัสดิการประเภท เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการจัดขบวนพาเหรด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง และสวัสดิการประเภทที่บุคลากรมีความพึง พอใจน้อยที่สุดคือ
สวัสดิการประเภท การให้เงินกู้ยืมแก่บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 อยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับมาก และเห็นว่าสวัสดิการที่
สถาบัน จัด ให้ มีค วามเหมาะสม และตรงตามความต้ องการของบุ คลากร มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.30 อยู่ใ นระดั บ
ปานกลาง
บุคลากรของสถาบันมีความไม่พึงพอใจต่อสวัสดิการ เช่น กรณีเจ็บปุวยต้องพักรักษาตัว แต่ไม่ได้ Admit
ควรได้รับเงินช่วยเหลือการเยี่ยมไข้ ระบบการเบิกจ่ายเงินช้า วงเงินกู้ยืมน้อยเกินไป งานปีใหม่ควรจัดให้เร็วขึ้นทั้ง
วันและเวลา เพิ่มเงินสนับสนุนสาหรับ ทาชุดกีฬา การให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี ควรเพิ่มการตรวจโรคที่มี
ความเสี่ยง/โรคติดต่อ เช่น HIV ไวรัสตับอักเสบ บี
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บุคลากรสถาบันได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการภายในของสถาบันไว้ ดังนี้
1) สวัสดิการที่สถาบันจัดให้มีความเหมาะสมตามสถานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ
2) การให้เงินช่วยเหลือการเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บปุวย/อุบัติเหตุเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
มีวงเงินน้อยไป
3) ควรกันเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เช่น งานสวดอภิธรรมศพ งานฌาปนกิจ
4) ควรเพิ่มวงเงินกู้ยืม
5) ควรลดรอบระยะเวลาการกู้ให้สั้นลง
6) ควรลดจานวนเอกสารประกอบการกู้ยืม
7) ควรเพิ่มสวัสดิการประเภทใหม่ๆ เช่น การทาความดี การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
8) ควรมีส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตรบุคลากร 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีการหารายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสถาบัน โดยการจัดทาสายคล้องบัตร สมุดบันทึก
และเสื้อโปโล ออกจาหน่าย นอกเหนือจากเงินรับบริจาค

กิจกรรมสัมพันธ์ของบุคลากร
นอกจากกิ จกรรมสัง สรรค์วันปี ใหม่และกี ฬาสานสามัคคีแล้ว กองทุนสวัสดิการสถาบันยัง จั ดให้มีเงิ น
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้กับบุคลากรในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประจาปี หรือ “มหิดลเกมส์”
อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประจาทุกปี
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บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
บุค ลากรของสถาบั น ได้ รั บ คัด เลือ กให้เ ข้ า รับ รางวั ล เชิ ด ชูเ กี ย รติ จ ากหน่ วยงานต่ า งๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ดังนี้
ประเภทรางวัล

ผู้มอบรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับมหาวิทยาลัย
รางวั ล พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ดี เ ด่ น มหาวิทยาลัยมหิดล
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี 2558

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว
ทรีปาตี

ระดับสถาบัน
รางวัลแม่ดี – บุคลากรเด่น
ประจาปี 2559
รา งวั ล ข้ า รา ชกา ร ลู กจ้ า ง แ ล ะ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ดี เ ด่ น ขอ ง
สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก
และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ประจาปี 2558

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ นางเพลินพิศ แสงเหลา
ครอบครัว
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ 1) พนักงานมหาวิทยาลัย
ครอบครัว
- นายสุเมต ชื่นชู
- นางนันทิยา สรงอุบล
2) ลูกจ้างประจาเงินงบประมาณ
- นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
3) ลูกจ้างประจาเงินนอกงบประมาณ
- นายพูนศักดิ์ เพิ่มพูนเจริญยศ

พิ ธี รั บ มอบรางวั ล “พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ดี เ ด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล” ประจ าปี
2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิ ธี รั บ มอบรางวั ล “ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และ
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ” ประจาปี 2558 เมื่อ
วั น ที่ 2 มี น าคม 2559ณ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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Risk

ด้านพัฒนาคุณภาพ
สถาบันได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา
คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ระบบงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ก ากั บ
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
คุณ ภาพของระบบการพั ฒนาคุ ณภาพ ให้เ ป็น ไปตาม
กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบันสถาบันได้ใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence:
EdPEx) โดยงานแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพร่ ว มกั บ งาน
ต่างๆ ได้จัดทาปฏิทินการทางานและการเตรียมพร้อม
รับการตรวจเยี่ยม EdPEx รวมถึงการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมในปีที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาสถาบันให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการความเสีย่ ง
ส ถ า บั น ไ ด้ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
แบบฟอร์ ม การรายงานความเสี่ ย งออนไลน์ ม าใช้ ที่
สถาบั น โดยเริ่ มทดลองระบบตั้ ง แต่วั น ที่ 1 กัน ยายน
2559 ซึ่ง การจัดทาแบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยง
ออนไลน์มีจุดมุ่ง หมายเพื่อวางแผนปูองกันการสูญ เสีย
และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิด
จากความผิดพลาด บกพร่อง หรือความสูญเสีย รวมถึง
ให้มีแผนการแก้ไขข้อผิดพลาด ความสูญเสีย แผนการ
ดาเนินงานหลังเกิดความเสี่ยงโดยพยายามแทรกให้เป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจาของทุกงาน
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
การสร้างเครือข่ายหรือชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ และสถาบันได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
ด้านการจัดการความรู้มาระยะหนึ่งทาให้เห็นถึงความสาคัญ ของการจัดการความรู้ที่เกิดจากการนาผลสาเร็จจาก
ประสบการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สถาบันจึงจัดทาโครงการ “การจัดการความรู้ภายในสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFKM)” ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ดังต่อไปนี้
1. ชุมชนนักปฏิบตั ิ Happy Research
ชุมชนนักปฏิบัติ Happy Research ได้จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยให้ตรงกับ
ความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวที ให้คณาอาจารย์
นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสนใจงานวิจัยและอยากพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านการทาวิจัยระหว่างกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์
นักวิจัยและบุคลากร เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยนาไปสู่แรงบันดาลใจและเกิดความสุขมีความ
สนุกกับการทาวิจัย เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์หลักของสถาบันในการสร้างและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล
และตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่ มี
ความสาคัญมากที่สุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยในปีง บประมาณ 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
1. เรื่อง วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัย /R2R จัดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยอาจารย์
ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
2. เรื่อง “Work shop การนาเสนอโครงร่างงานวิจัย /R2R” จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม
2559 โดยอาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
3. เรื่ อ ง การเขี ย นรายงานการวิ จั ย /R2R จั ด เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 2 สิ ง หาคม 2559 โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน
4. เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานการวิจัยและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2559 โดย คุณเอมอร พิทยายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน
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2. ชุมชนนักปฏิบัติสปาอารมณ์
ชุมชนนักปฏิบัติสปาอารมณ์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รู้จักตนเอง (Self) และได้ฝึกวิธีการมีสติยู่กับกายและใจในปัจจุบัน กิจกรรมแต่ละครั้งจะเริ่มจากการทา
Body Scan เพื่อนาพาไปสู่ความผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้สงบ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
1. เรื่อง ฤดูกาลของชีวิต จัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
2. เรื่อง เปิดใจใส่ความสุข (open your mind) จัดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 5 คน
3. เรื่อง สิ่งสาคัญในชีวิต จัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
4. เรื่อง Love and Hate จัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
5. เรื่อง การผลัดวันประกันพรุ่ง จัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
6. เรื่อง Live and Learn จัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
3. ชุมชนนักปฏิบตั ิ ไซเบอร์
ในปี 2559 ชุมชนนักปฏิบัติไซเบอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่
บุ ค ลากรสถาบั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ ง านและใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตน โดยจัดกิจกรรมจานวน 5 ครั้ง ดังนี้
1. การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การคานวณ สร้างตาราง และกราฟด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel จัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจานวน 16 คน
2. การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SPSS จัดเมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจานวน 13 คน
3. การอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทาฐานข้อมูล e-KPI ประกอบการประเมินผล PA ด้วย
Google Drive และ Google Site จัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าร่วมจานวน 21 คน
4. การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหิดล
(MU Webmail) จัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมจานวน 5 คน
5. การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งาน Google Calendar จัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
มีผู้เข้าร่วมจานวน 9 คน
นอกจากนี้งานแผนและพัฒนาคุณภาพได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน
ณ ฝุายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
10 คน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้ และประสบการณ์จากทีมวิทยากรมาใช้ในการวิเคราะห์
ต้นทุนสาหรับโครงการและกิจกรรมของสถาบันต่อไป
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“ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ”
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
เพื่อช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันได้มีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการนาระบบ
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
สถาบัน
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
เพื่อให้สามารถพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
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ปีง บประมาณ 2559 สถาบันมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน
ของสถาบั น โดยการพั ฒ นาระบบการจองยานพาหนะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ MUSIS
ของมหาวิทยาลัย ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบการจองยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการยานพาหนะภายในสถาบัน ของงานบริหารทั่วไป
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ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
สาหรับบันทึกข้อมูลศิษย์เก่า ของงานสนับสนุนการศึกษา

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัตบิ คุ ลากร
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว

101

ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
นอกจากนี้ สถาบั น ได้ ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาระบบ
สานักงานอัตโนมัติ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
(NICFD e-Office) โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางาน
ผ่า นระบบเครื อ ข่า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต และอิ นทราเน็ ตเข้ า มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนา Google App for Education @
MAHIDOL มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ
อาทิ การจัดทาฐานข้อมูลเอกสารการประชุมเพื่อใช้ในการประชุมแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละมี ก ารน า Tablet เข้ า มาใช้ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบัน เพื่อประหยัดทรัพยากรกระดาษ
และลดขั้นตอนในการทางาน และเป็นการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ในปี 2559 สถาบั น มี น โยบายผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น ของสถาบั น จั ด ท า e-KPI เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้วย
ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน ปี 2557 – 2559
คะแนนความพึงพอใจ

การให้บริการด้านต่างๆ

2557
4.37
4.55
4.44
4.43

1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต
3. การพัฒนาเว็บไซต์
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558
4.55
4.66
4.49
4.76

2559
4.54
4.66
4.38
4.41

2559

2558

2557
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. การพัฒนาเว็บไซต์
2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต
1. การให ้บริการด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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“ด้านสื่อสารองค์กร”
การดาเนินงานด้านสื่อสารองค์กร
สถาบัน ได้ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ง านสื่ อ สารองค์ ก ร ซึ่ ง มี พั น ธกิ จ ในการเผยแพร่ ส าระความรู้ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน รวมทั้ง เตรียมความความพร้ อมในการดาเนินงานระดั บ
นานาชาติ เป็นการดาเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเปูาหมายในการสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน โดยมีการดาเนินงานสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง ดังนี้
การนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสถาบันสู่สังคม ผ่านสื่อมวลชนในประเด็นเด็ก เยาวชน ครอบครัว
มีการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน ในปีง บประมาณ 2559 มีข่าวที่นาเสนอผ่านสื่อสิ่ง พิมพ์
ประเภทหนังสือพิมพ์จานวน 94 ข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อเฉพาะด้านสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ โดยประมาณ 6.5 ล้าน
บาท และมูลค่าสื่ออื่นๆ อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และสื่อออนไลน์ คิดเป็นมูลค่าสื่อโดยประมาณอีกกว่า
10 ล้านบาท
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การนาเสนอบทความสาระความรู้ และ Banner ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในประเด็นเด็กเยาวชน
ครอบครัว ผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
 เว็บไซต์สถาบัน www.cf.mahidol.ac.th
 เว็บไซต์งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น www.cf.mahidol.ac.th/floortime
www.mahidolclinic.com
 เว็บไซต์ระบบการประเมินรายการโทรทัศน์ www.me.in.th สถาบันจัดทาระบบร่วมกับสถาบัน
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สานักงานกองทุกสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และบริษัท ทรัยคาสท์ จากัด
 ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook : cfwww@facebook.com ,YouTube ของสถาบัน
 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว อาทิเช่น เว็บไซต์
สานักงานกองทุกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 เว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศ
ไทย
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การถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพ
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มีการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพกิจกรรมสถาบันผ่านรายการ IP-TV เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
อาทิเช่น กิจกรรมนิทานสถาบันเด็กสานรัก กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น
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การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

อาทิเช่น สถาบันร่วมกับคณะทันต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจาปี 2559 ให้บริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากฟรีแก่ประชาชนทั่วไป และกิจกรรมมหิดลวันแม่ โดยร่วมจัดนิทรรศการและเป็นกรรมการในการมอบรางวัล
แม่สู้ชีวิตเป็นประจาทุกปี
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การจัดทาจดหมายข่าวสาระความรู้ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มีการเผยแพร่ราย 2 เดือน โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเล่มให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และจัดพิมพ์ในรูปแบบสี่สี พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้อ่าน
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การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
งานสื่อสารองค์กรได้ดาเนินการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์ แบรนเนอร์
สาหรับเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของสถาบัน
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การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ในปีงบประมาณ 2559 งานสื่อสารองค์กรได้มีการเพิ่มเติมการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อ
ดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
จัดทาข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่าง รวมทั้งเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของส่วนงาน
หรือมหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงานในปีที่ผ่านมางานสื่อสารองค์กรได้มีส่วนช่วยในการประสานการดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับนานาชาติ ดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
The 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiogical Association
and The 2nd Annual Conference of the Journalists and Writers Foundation
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คณะศึกษาดูงานจาก Arizona University
วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ วันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์
Istanbul Summit 2016: Reconsidering Gender Equality and Peaceful Societies
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พันธกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ผลการด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ปี ง บประมาณ 2559
สถาบันได้ให้ความสาคัญ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้น ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว และชุมชน ทั้ง นี้สถาบัน ได้จัด กิจกรรมต่างๆ ที่ห ลากหลาย และส่ง เสริ มการมีส่วนร่ว มของทุก คนใน
ครอบครัว จานวนทั้งสิ้น 14 กิจกรรม และได้ร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอีก 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของสถาบัน คือ
1. วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจาปี พ.ศ. 2558
วันที่ 2 ของเดือนตุลาคม เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558
สถาบันมีอายุครบ 18 ปี และจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 กิจกรรมประกอบด้วย การทาบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่สถาบันและบุคลากร รวมทั้งทาบุญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและมอบ
เกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสถาบันที่ได้รับรางวัล Brand Ambassador โดยใช้งบประมาณ 24,382.98 บาท และ
ผู้ร่วมงานมีความ พึงพอใจคิดเป็น 4.12 ต่อ 5 คะแนน

2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2558
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 สถาบั น
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นประจาในทุกๆ ปี
โดยในปี 2558 สถาบันได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เชิดชูบทบาทของพ่อที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี
ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูก และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของพ่อ เป็นการร้อย
ดวงใจบุคลากรในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการ
จัดงานใช้งบประมาณ 27,977.49 บาท และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็น 4.62 ต่อ 5 คะแนน
3. กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ในเดือนเมษายนของทุกปี สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวขึ้นเป็นประจา
สถาบันได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 8 เม.ย. 2559 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ างสมาชิก ในครอบครั ว และเป็ น การอนุ รั ก ษ์วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ดีง ามของคนไทยให้ สื บต่ อ ไป โดยใช้
งบประมาณ
73,458.00 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็น 4.62 ต่อ 5 คะแนน
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4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สถาบันจึงได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 11 ส.ค. 2559 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและส่งเสริมด้าน
การศึกษาแก่ลูก และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ เป็นการร้อยดวงใจบุคลากร
ในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดงานใช้
งบประมาณ 31,752.14 บาท และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็น 4.51 ต่อ 5 คะแนน

ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบั น จัด กิจ กรรมโครงการด้า นการอนุรั ก ษ์
และพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ภ ายใน
อาคารสถาบันให้สวยงาม และดาเนินงานจัดสานักงานให้
มีสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
สถาบัน รวมทั้งมีการดาเนินงานในด้านความปลอดภัยของ
อาคาร โดยจัดทาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการ
อนุรัก ษ์พลัง งานและสิ่ง แวดล้อม โครงการกิ จกรรม 5ส
ประจาปีง บประมาณ 2559 (Big Cleaning Day) การ
ฝึกอบรมเชิ ง ปฏิบั ติการ “การปูอ งกั นอัค คีภั ย ประจาปี
งบประมาณ 2559” เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการปูองกันอัคคีภัยและลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเพลิงไหม้

กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจาปี พ.ศ. 2558
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กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2558

กิจกรรมวันผูส้ งู อายุและวันครอบครัว
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กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการ / กิจกรรมด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม
การป้องกันอัคคีภยั
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กิจกรรม 5ส

โครงการอนุรก
ั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
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ด้านวิจัย
การดาเนินงานเพื่อบรรลุพันธกิจด้านการวิจัยในช่วงเวลาต่อไปนั้น สถาบันได้ยึดแนวทางของ
ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (Excellence in research with global and social impact:วัตถุประสงค์
คือ
1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของสังคม
3) เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมใหม่ โดย สถาบั น
ตั้ง ยุทธศาสตร์วิจัยคือ การสร้างผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพในเชิง สหวิทยาการเพื่อการขับเคลื่อนและการ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม อันจะนาไปสู่การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย เป็นแนวทางพัฒนาการ
ดาเนินงานและประเด็นที่ท้าทายดังนี้
แนวทางในการด าเนิ น งาน สถาบั น ก าหนดแนวทางการบริ ห ารงานวิ จัย โดยน าเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยกาหนดงานหลัก
และงานสนับสนุนงานวิจัย อีกทั้งมีการสร้างตัวชี้วัดกระบวนการทางานและตัวชี้วัดงานวิจัย
ประเด็น ที่ ท้า ทาย สถาบัน ได้ กาหนดเปู าหมายเพื่ อ สร้ างผลงานวิจั ย และนวัต กรรมแบบ
สหวิทยาให้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยขับเคลื่อนผ่านระบบการสร้างเครือข่ายวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้มีการกาหนดตัวชี้วัดหลักคือ
1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2) หน่วยงานวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน
3) การสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย และ
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม นอกจากนี้สถาบันได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย
วิชาการกับทุกภาคส่วน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อนาไปสู่การขยาย
เครือข่ายการทางานร่วมกันและขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวสู่สังคมในวงกว้างต่อไป
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ด้านสนับสนุนบริการวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน

ผลลัพธ์สาคัญ

พัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา 1. หลักสูตรอบรมเครือข่าย
ภาคีเครือข่ายและสังคม
คนทางานด้านเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
2. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครู

ประเด็นท้าทายและแนวคิดในการ
ดาเนินงาน
1. มี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น
มาตรฐาน สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อ
ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้ ไ ด้ รั บ
คะแนนผลความพึ ง พอใจ และคะแนนการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือการนาความรู้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ระดับ 4.5 ขึ้นไป
2. พัฒนาให้งานสนับสนุนการบริการวิชาการเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านเด็ก เยาวชน
และครอบครัว โดยบูรณาการเรียนการสอน การ
วิ จั ย เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม

เครือข่ายด้านการพัฒนาเด็ก 1. ผลั กดันการใช้ผ ลงานวิจัยในลักษณะบูร ณา
เยาวชนในระดับประเทศ
การร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น งาน
สนับสนุนการศึกษา ศูนย์วิจัยวิชาการด้านพัฒนา
มนุษย์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่าย และสนองตอบ
ความต้ องการของสั ง คม ภายใต้ร ะบบบริห าร
จัดการอย่า งมีการบูร ณาการเพื่อให้เกิด มูล ค่ า
คุณค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนา
เด็ก เยาวชนในระดับประเทศ
2. สร้างทีมบริการวิชาการ/การศึกษา/
วิจัย ที่แข็งแกร่ง และสร้างคุณภาพของ
งานบริการวิช าการ/วิจัยให้เกิดความ
เข้ ม แข็ ง โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
บุค ลากรจากสถาบัน ในสายวิช าการ
และสายสนับสนุนทั้งหน่วยงานภายใน
และนอกสถาบัน/มหาวิทยาลัย

118

ประเด็นท้าทาย และแนวคิดในการดาเนินงานในระยะถัดไป
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
แผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน

ผลลัพธ์สาคัญ

พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาภาคีเครือข่ายและ
สังคม

1.ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ

ประเด็นท้าทายและแนวคิดในการ
ดาเนินงาน
มีระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการจัดให้บริการสาหรับ
เด็กในระดับปฐมวัย

2.หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ที่มีลักษณะเฉพาะมี
ความเป็นบูรนาการ และเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่
มีพื้นฐานจากงานวิจัย และส่งเสริมองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการ(Interdisciplinary)
3.หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
ต้นแบบ

มีหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาศักยภาพผู้ที่ทางาน
ด้านเด็กปฐมวัย

คลินิกเด็กและวัยรุน
่
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน

ผลลัพธ์สาคัญ

ประเด็นท้าทายและแนวคิดในการดาเนินงาน

พัฒนารูปแบบการให้บริการ
1. จานวนครั้งการให้บริการของ - พัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
วิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย
คลินิก
ครอบครัว
และสังคม
- พัฒนางานบริการวิชาการไปสู่งานวิจัย
2. หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
- มีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน และเป็น
พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ
หลักสูตรต้นแบบด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
อย่างเป็นองค์รวม
ครอบครัว ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
3. หลักสูตรการทดสอบ
สังคม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง
คัดกรอง
4. จานวนกิจกรรมในโครงการ
ดูแลสุขภาพใจนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. จานวนผู้ฝึกปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาการเด็กและด้าน
จิตวิทยา
6. จานวนกิจกรรมสู่ชุมชน /
บริการวิชาการเพื่อสังคม
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ด้านบริหาร
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาให้สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นสานักงานสีเขียว
(Green Office)
ด้วยปั ญหาและความส าคัญ ของสภาวะโลกร้อนที่ทวีค วามรุ นแรงมากขึ้น ซึ่ง สาเหตุ หลักมาจาก
ก๊า ซเรื อ นกระจก (Greenhouse Gases ;GHG) ที่ เ พิ่ ม ปริ ม าณมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่ า งต่ อเนื่ อ ง ท าให้ กั ก เก็ บ
ความร้อนบางส่วนไว้กับโลกได้มากขึ้น โลกจึงร้อนขึ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
โดยเฉพาะกิจกรรมในการทางาน
สานักงานสีเขีย วเป็นแนวทางหนึ่งที่บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในการทาให้กิจ กรรมต่างๆ ในที่
ทางานหรือสานักงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยลง ก็จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะ
โลกร้อน (Global Warming) ได้
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ตระหนักถึงปัญ หาและความสาคัญของสภาวะ
โลกร้อนดัง กล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทาให้สถาบัน เป็นสานักงานสีเขียว (Green Office) โดยสถาบันได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสานักงานสีเขียวเป็นผู้ดาเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 และตั้งเปูาหมายที่จะเข้าร่วม
โครงการสานักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม ในปี 2560 และตั้ง เปูาหมายที่จะได้รับผลการ
ประเมินสานักงานสีเขียวในระดับเงิน (ดีมาก) เป็นอย่างน้อย ซึ่งสถาบันโดยงานบริหารทั่วไปได้ดาเนินการปรับปรุง
งานไปบางส่วนแล้ว เพื่อรองรับนโยบายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ด้านพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตามตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ทั้ง 6 ตัวชี้วัด (PA ส่วนงาน) เช่น การกาหนดนโยบายการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมาตรการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงระบบปรับอากาศ การปรับปรุงระบบ
แสงสว่างเพื่อใช้พลังงานน้อยลง การจัดเลี้ยง ประชุม อบรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น การคัดแยกและกาจัดขยะกากของ
เสี ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น ต้ น ท าให้ ผ ลการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ส านั ก งานสี เ ขี ย วปี 2559
ของคณะกรรมการสานักงานสีเขียวของสถาบัน อยู่ในระดับทองแดง (ดี) แต่ยังมีหลายตัวชี้วัดอยู่ในวิสัยที่สถาบัน
สามารถจะแก้ไข ปรับปรุง หรือดาเนินการให้ได้คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นได้
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คณะทางานกากับทิศทางและกาหนดรูปแบบรายงานประจาปีงบประมาณ 2559 คณะทางานจัดทา
เอกสารรายงานประจาปี และผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลซึ่งทาให้เกิดรายงานประจาปี 2559 สาเร็จลงได้ด้วยดี

คณะทางาน
บรรณาธิการอานวยการ :
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

บรรณาธิการบริหาร :
อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ดร.นุชนาฎ รักษี
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
ดร.ศรัล ขุนวิทยา

กองบรรณาธิการ :
นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ
นางสาวนฤมล เปรมเดชา
นางสาวชัชชนัน เทพพาณิช
นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
นางสาวจรัสโฉม นามคันธี
นายสุเมต ชื่นชู
นายเมธีณัฐ รัตนกุล
นางสาวชญาภา ธารทัศน์สกุล
นางมาริสา สังขาร
นายวรพจน์ สาราญทรัพย์
นางสาวอารี อยู่ภู่
นางสาวอุมาพร เริงรื่น

ออกแบบรูปเล่ม :
นางสาวอุมาพร เริงรื่น

พิมพ์ที่ :
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มกราคม 2560
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