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สารจากผู้อานวยการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สถาบัน มีการดาเนินการในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัวของประเทศไทย และมุ่งมั่นในการบรรลุ วิสัยทัศน์ เพื่อเป็น “สถาบันสหวิทยาการชั้นนาระดับอาเซียน
ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ภายใต้ปรัชญาในการทางาน คือ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัว
ให้เต็มศั กยภาพทุ กด้าน พร้อมเอื้อประโยชน์ต่อ สังคม ” สถาบัน มีพันธกิจสร้างความเป็นเลิศ ในด้านการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ ในเชิงสหวิทยาการเพื่อสังคม โดยสถาบันได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ตลอดจนส่วนงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผลการดาเนินงานสาคัญอื่นๆ รายงาน
ประจาปีฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการนาเสนอผลการดาเนินงานสาคัญ ตามพันธกิจของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2560
ที่ผ่านมา
ในนามคณะผู้ บ ริ ห ารสถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ขอขอบคุ ณ
ทุกหน่วยงาน ทั้งทีมบริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันด้วยดีมา
ตลอด สถาบันจะมุ่งมั่นในการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์เพื่อเป็น “สถาบันสหวิทยาการชั้นนาระดับอาเซียนด้านการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว” ต่อไป
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

บทสรุปผูบ
้ ริหาร
( Executive Summary )
ส ถ าบั นแห่ ง ช าติ เ พื่ อ ก าร พั ฒ นาเด็ กแล ะ
ครอบครัวเป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธ
กิจ หลักในด้ านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริ ก ารวิ ช าการ การบริ ห ารจั ด การ และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อ ม ซึ่งในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สถาบันมีผลการดาเนินงานในพันธกิจ ต่างๆ
ดังนี้

พันธกิจด้านการวิจยั
สถาบั น เน้ นการสร้า งผลงานวิจั ยวิ ช าการที่ มี
คุ ณ ภาพในเชิ ง สหวิ ท ยาการ และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานทั้งด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และการดาเนินงานที่บรรลุผลลัพธ์ของพันธกิจ
ด้านการวิจัยสถาบันนั้น เป็นผลมาจากสถาบันได้พัฒนา
ระบบบริหารงานวิจัย และกาหนดให้คณะกรรมการวิจัยทา
หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ของสถาบั น ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมาย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

พันธกิจด้านการศึกษา
สถาบันมีการจัดระบบการศึ ก ษาให้มีค วามสอดคล้อ งต่ อ วิสั ยทั ศ น์และเป้าหมายของมหาวิท ยาลัย และมีก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ โดยมีคณาจารย์หลากหลาย ทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และมีการผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน สังคม ประเทศในด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยสถาบันมีหลักสูตรทั้งสิ้น จานวน 3 หลักสูตร และมี
จ านวนนัก ศึ กษาที่ รั บใหม่ใ นปี 2560 สาขาวิ ช าพั ฒนามนุษ ย์ (ภาคปกติ ) จ านวน 3 คน ภาคพิเ ศษ จ านวน 6 คน และ
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว จานวน 12 คน ซี่งมีนักศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 110 คน
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บทสรุปผูบ
้ ริหาร
( Executive Summary )
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
สถาบันมีพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 3 ด้าน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
เปิ ดบริก ารในการจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอน
สาหรับเด็กระดับ ปฐมวัย ซึ่งให้บริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก
กลางวั น อายุ 1 ปี 3 เดื อ น ถึ ง 3 ปี และอนุ บ าลสาธิ ต เพื่ อ
พัฒนาศักภาพ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบริการรับ
เลี้ ย งฯ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารส าหรั บ เด็ ก อายุ 3-6 ปี เพื่ อ เป็ น การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
กระบวนการรู้คิด ของเด็กในระดับปฐมวัย และเป็นการเตรียม
ความพร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไป
ศู น ย์ ฯ มี ก ารเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รปฐมวั ย
ตามแนวทางสมเด็จ ย่ า เลี้ยงลู ก และศู น ย์ ฯ ได้ผ่ านการรับ รอง
สมรรถนะจากสถาบั นคุ ณวุ ฒิวิ ช าชี พ (องค์ก ารมหาชน) ให้
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก

พันธกิจด้านการบริหาร
สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทางาน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง
สถาบันได้เข้าร่วมโครงการ: การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เ พื่ อ ก า ร ด า เ นิ น ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ (EducationCriteria
Performance Excellence: EdPEx) พร้ อ มกั บ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ใ น สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
ในปีง บประมาณ 2560 และในการนี้ สถาบัน ได้ใ ช้ เกณฑ์
ดัง กล่า วเข้า มาช่ ว ยในการบริ หารจั ดการ การดาเนิน งาน
ของสถาบัน ในระบบงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และ
เกิดผลลัพธ์การดาเนินงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จ
ของสถาบัน

2. งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
คลินิกเด็กและวัยรุ่นมีบริการหลายรูปแบบ ทั้งเชิ ง
ตั้งรับ ได้แก่ ระบบผู้ป่วยนอก (คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิก
วัยเรียน คลิ นิก วัยที น ) งานเชิ งรุก ได้แก่ ระบบดูแลนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกองกิจการนักศึกษา (โครงการ MU
Friends) และ งานฝึกอบรม ซึ่งเกิดจากการสร้างองค์ความรู้
จากการท า งานในคลิ นิ ก ได้ แ ก่ การอบรมการส่ ง เสริ ม
พั ฒ นาการเด็ ก พิ เ ศษอย่ า งเป็ น องค์ ร วม (DIR/Floortime)
การอบรมแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver 2)

3. งานบริการวิชาการสู่สังคม
สถาบั น มุ่ ง เน้ น การสร้ า งและพั ฒ นาระบบการ
ให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัว เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
และมี ก ารจั ด ประชุ ม เสวนาวิ ช าการ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ทางานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบัน
ยั ง ให้ บ ริ ก ารในการเป็ น วิ ท ยากร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมกา ร อนุ ก รรมการ ทั้ ง ภา ยในและภา ยนอก
มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

National Institute for Child and Family Development

ประวัตคิ วามเป็นมา
ปี 2533 การประชุ ม สุ ด ยอด
ระดับโลกเพื่อเด็ก (World Summit for
Children)ณ อ ง ค์ ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ
กรุ ง นิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ได้ประกาศปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความ
อยู่รอดของเด็กการปกป้องและการพัฒนา
เด็กและแผนปฏิบัติการเพื่ออนุวัติปฏิญญาฯ
ดังกล่าวสาหรับทศวรรษ 1990

ผู้บริหารสถาบัน
1

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2541
ถึง 8 เม.ย. 2545
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2545
ถึง 8 เม.ย. 2549

ปี 2534 รัฐบาลไทย โดยฯพณฯ
นายกรั ฐ มนตรี นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น
ได้ลงนามรับรองปฏิญญาระดับโลกว่าด้วย
ความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการ
พัฒนาเด็ก

2

ปี 2535 รัฐบาลให้จัดตั้งสถาบัน
วิ ช าการระดั บ ชาติ เ พื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ให้ มี
ประสิทธิภาพ สนองนโยบายการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการ
และได้ ก าหนดเป้ า หมายเพื่ อ เด็ ก และการ
พัฒนาสาหรับทศวรรษ 1990

รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

ปี 2537 คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ
หลั ก การให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ด าเนิ น
โครงการจั ด ตั้ ง สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การ
พัฒนาเด็กและครอบครัว

3

ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2549
ถึง 8 เม.ย. 2553

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย 2553
ถึง 8 เม.ย. 2557
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2557
ถึงปัจจุบัน

ปี 2540 จั ด ตั้ ง สถาบั น แห่ ง ชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว และได้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 2
ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงถือเป็นวันสถาปนา
สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครัว

7

National Institute
for Child and Family
Development
ปรัชญา
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัว
ให้เต็มศักยภาพทุกด้านพร้อมเอื้อประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์
สถาบันสหวิทยาการชั้นนาระดับอาเซียนด้าน
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

พันธกิจ
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย การศึกษา
การบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ในเชิงสหวิทยาการ
เพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์
(3)
(1)
(2)
สร้างความเป็นเลิศ สร้างความเป็นเลิศ พัฒนารูปแบบการ
ในการวิจัยและ
ในการจัดการศึกษา ให้บริการวิชาการ
วิชาการเชิง
แบบสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาภาคี
สหวิทยาการ
เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่ เครือข่ายและสังคม
พึงประสงค์
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(4)
จัดการและ
ขับเคลื่อนองค์
ความรู้สู่สังคมและ
นโยบายสาธารณะ

(5)
สร้างความเข้มแข็ง
ให้องค์กร บริหาร
จัดการองค์กรที่เป็น
เลิศ ทางาน
เชิงบูรณาการ

Structure
Institutional structure

สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มวิชา
พัฒนาการ
มนุษย์

กลุ่มวิชา
จิตวิทยา
เด็กวัยรุ่น
และ
ครอบครัว

งานคลินิก
เด็กและ
วัยรุ่น

สานักงาน
ผู้อานวย
การ

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

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

งานบริหารทั่วไป
งานคลังและพัสดุ
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสนับสนุนการศึกษา
งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
งานสื่อสารองค์กร
งานทรัพยากรบุคคล
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ศูนย์วิจัย
วิชาการ
ด้าน
พัฒนาการ
มนุษย์

คณะผู้บริหาร
16
18

17 10

15

13

12

14

9

Board of Directors
11

6

5

7

8

4

2

3

1

ผู้บริหาร
รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อานวยการ)
อ. ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (รองผู้อานวยการ)
นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี (รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร)
ผศ. ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ (รองผู้อานวยการฝ่ายบริการวิชาการ)
อ. ดร.พัชรินทร์ เสรี (รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ )
ดร.นุชนาฏ รักษี (รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย)
อ. พญ.แก้วตา นพมณีจารัสเลิศ (ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านคลินิกเด็กและวัยรุ่น)
ผศ. ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย)
ดร.ศรัล ขุนวิทยา ผู้ช่วยผู้อานวยการ (ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านพัฒนาคุณภาพ)
อ. ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง (ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านสื่อสารองค์กร)

หมายเลข 1
หมายเลข 7
หมายเลข 9
หมายเลข 3
หมายเลข 2
หมายเลข 6
หมายเลข 5
หมายเลข 4
หมายเลข 8
หมายเลข 10

หัวหน้างาน
นายเอนก มาศจรัส (รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร)
นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์ (หัวหน้างานคลินิกเด็กและวัยรุ่น)
นายเมธีณัฐ รัตนกุล (หัวหน้างานสนับสนุนการบริการวิชาการ)
นางมาริสา สังขาร (ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย)
นายสุเมต ชื่นชู (หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายวิเชษฐ์ ประทีป (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
นางสาวชัชชนัน เทพพานิช (หัวหน้างานคลังและพัสดุ)
นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ (รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ)

หมายเลข 11
หมายเลข 12
หมายเลข 13
หมายเลข 14
หมายเลข 15
หมายเลข 16
หมายเลข 17
หมายเลข 18
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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

9.

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา

11.

ดร.ศรัล

12.

นางมาริสา

13.

นางนันทนา

14.

นางสาวนฤมล

เปรมเดชา

ผู้ช่วยเลขานุการ

15.

นางสาวเจนจิรา

ศรีงิ้วราย

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจี่ยวิวรรธน์กุล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

เบ็ญจโภคี

กรรมการ
มุสิกพันธ์

รักษี

กรรมการ
กรรมการ

เสรี

กรรมการ

นพมณีจารัสเลิศ
ธนเศรษฐกร

กรรมการ
กรรมการ

ขุนวิทยา

กรรมการ

สังขาร

กรรมการ

อินทะใจ

เลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนา
และขับเคลือ่ 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

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

เบ็ญจโภคี

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
ผลงานเด่นรอบปี 2560

ผลงานเด่นของสถาบัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ

บทสรุปการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4
จากการประชุ ม วิ ช าการ การพั ฒ นาเด็ ก
เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพ
เด็ ก ปฐมวั ย คุ ณ ภาพประเทศ” จั ด โดย สถาบั น
แ ห่ ง ช า ติ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มกั บ ส านั ก งานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) เมื่ อ วั น
พ ฤ หั ส บ ดี ที่ 25 พ ฤ ษ ภ า ค ม พ . ศ . 2560
เวลา 08.00–16.30 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิ ว
กรุ ง เทพมหานคร ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากพลอากาศเอก
ดร.ประจิ น จั่ น ตอง รองนายกรั ฐ มนตรี มาเป็ น องค์
ปาฐก ในการปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง “คุ ณ ภาพเด็ ก
ปฐมวั ย คุ ณ ภาพประเทศ” อี ก ทั้ ง มี วิ ท ยากรเป็ น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาเด็ ก ปฐมวั ย
การประชุ ม มี ทั้ ง องค์ ค วามรู้ และการขั บ เคลื่ อ นเชิ ง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ ทุ น มนุ ษ ย์ จากข้ อ มู ล ของ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่ งชาติ พบว่า โครงสร้ างประชากรไทยเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่ภาพการรั
างสมบูรณ์ บรางวัล

วัยแรงงานจะรับภาระดูแลผู้สูงวัยเพิ่มมาก
ขึ้น และข้อมูลจาก UNICEF ในปี พ.ศ.2553 พบว่า
ผู้ ใหญ่วัยทางาน 4 คน จะต้องดูแลผู้ สู งอายุ 1 คน
และในปี พ.ศ 2573 ผู้ใหญ่วัยทางาน 2.5 คน จะต้อง
ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน จะเห็นได้ว่าประเทศจาเป็นต้องมี
ประชากรวัยทางานที่มีคุณภาพ และเรื่องการศึกษา
เด็ ก อายุ 3-5 ปี มี จ านวนหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นระบบ
การศึ ก ษา ภาวะปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น
ปัญหาทางด้านพัฒนาการ พบว่า เด็กปฐมวัยเกือบ
ร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า และยังพบว่าคนไทย
ทุ ก ช่ ว งวั ย มี แ นวโน้ ม ขาดจริ ย ธรรม และคุ ณ ธรรม
ดังนั้นหากมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ที่ส อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของชาติ เน้นในเรื่องของการอยากได้
คนดี พัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่เด็กเล็ก เกิดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ใ หม่ ที่ น าไปสู่ ก ารเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เด็ ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้ มุ่งสู่สัมมาอาชีพ
และมีก ารสร้า งจิตส านึก ก็จ ะทาให้ การพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
14

ผลงานเด่นของสถาบัน
ในด้ า นของระบบสาธารณสุ ข ก็ ยั ง มี
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ หลายเรื่ อ ง ทั้ ง ภาวะขาด
สารอาหาร ภาวะทุ พ โภชนาการ และภาวะอ้ ว น
เป็ น ต้ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ มที่ ยั ง ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้ เด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบ ร้อยละ 50 มีของเล่น
เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มีความรุนแรงในเด็กและ
ปัญหาความปลอดภัย โดยพบว่าเด็กยังถูกลงโทษทาง
ร่างกายและจิตใจ การเลี้ยงดูที่ขาดวินัยเชิงบวก ด้าน
ความปลอดภัยพบว่าเด็กมักจะเสียชีวิตในบ้านและ
บริ เ วณรอบบ้ า น โดยเฉพาะการจมน้ า ภาวะที่
เกี่ยวข้องในเรื่องของการขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิต
จากภาวะพร่องเหล็ก และขาดความรู้เรื่องโฟเลท
คานงัดที่สาคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง
คือ การลงทุนช่วงปฐมวัย เพราะจะส่ งผลในระยะ
ยาว และคุ้มค่า เด็กเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
และแข็ง แรง เด็ กที่ มีคุ ณภาพ จะต้ องมีคุ ณภาพทั้ ง
ด้านร่างกาย จิตใจสังคม อารมณ์และสติปัญญา โดย
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 5 ด้านคือ 1) ผู้ใหญ่
ที่ มี ส่ ว นในการดู แ ลเด็ ก คื อ พ่ อ แม่ ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก
จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 2) ระบบ และกลไกขับ
เคลื่ อนที่มีคุณ ภาพ 3) หลั กสู ตร และกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ ดี 4) ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ และ 5)
พัฒ นาการมาตรฐานและกระบวนการที่มี คุณ ภาพ
โดยเฉพาะภาษาและทักษะ
ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ที่ มี คุ ณ ภ า พ
เริ่มตั้งแต่ การพัฒนาสมองให้ มีความคิดเชิงบริ หาร
หรือ EF (Executive Function) โดยสมองมีสาม
ส่วน คือ 1) สมองส่วนสัญชาติญาณ 2) สมองส่วน
อารมณ์ และ 3) สมองส่วนเหตุผล เราควรให้สมอง
ส่วนเหตุผลเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเติบโต
เป็นคนที่มีคุณภาพ และอีกทักษะที่สาคัญคือ เรื่ อง
ของเด็กสองภาษาพ่
อแม่สบร้รางวั
างได้ ลพ่อแม่สอนให้พูด
ภาพการรั

ภาษาจากความรู้สึ กถึงแม้พ่อแม่จะไม่สามารถพูดได้
แต่ พ่ อ แม่ เ รี ย นรู้ และเปิ ด ใจร่ ว มเรี ย นรู้ ไ ปพร้ อ มกั บ
เด็กๆ การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
รวมทั้ งพั ฒ นาศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก ที่ มีคุ ณ ภาพ ในขณะนี้
สถาบันได้มีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
ศูนย์พัฒ นาเด็กที่มีคุณภาพ โดยพัฒ นาหลั กสู ตรเด็ ก
ปฐมวัยจากปณิธานของสมเด็จย่า และนาต้นแบบการ
เลี้ยงพระโอรส และพระธิดามาเป็นหัวใจสาคัญ โดยมี
สาระสาคัญคือ ให้ เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถี
ชีวิตของไทย โดยคานึงถึงพื้นฐานอารมณ์เด็กที่แตกต่าง
กัน มีแกนสาระหลัก (ด้ายหลัก) คือ คุณธรรมประจำใจ
สาระที่ ส่ ง เสริ ม สาระหลั ก (ด้ า ยพุ่ ง ) คื อ หลั ก สู ต ร
แกนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ใหญ่ที่มีส่วนในการดูแลเด็กคือ พ่อ
แม่ ครู ผู้ดูแลเด็กจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ดังนั้น
จะต้ อ งมี ก ระบวนการพั ฒ นาบุ ค คลเหล่ า นี้ เช่ น
ห้องเรียนพ่อแม่ (Positive parenting) การพัฒนา
เครื่องมือ DSPM ให้เป็นเครื่องมือในการ เฝ้าระวัง
ประเมิน และรู้วิธี ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ระบบ
และกลไกขับเคลื่ อนที่มีคุณภาพ ควรมีการพัฒนานัก
พัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น สร้างให้เกิดคณะทางานด้าน
เด็กและเยาวชน พัฒ นาแกนนาให้เกิดเป็นพี่เลี้ ยงที่
ปรึกษาเด็กในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนา
กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ จากทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น
การเชื่ อ มโยงการท างานกั บ ภาครั ฐ โดยการพั ฒ นา
พี่เลี้ยงเด็กในชุมชนจะต้องประกอบด้วย 5 ทักษะที่
สาคัญ คือ 1)ทักษะการพัฒนากิจกรรมเด็กตามวัย
2)ทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ 3) ทั ก ษะการส่ ง ต่ อ
4)ทั ก ษะการเฝ้ าระวัง และ 5)ทั ก ษะพี่ เ ลี้ ย งและที่
ปรึ ก ษาในชุ ม ชน รวมถึ ง กระบวนการในการพั ฒ นา
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง บนแนวคิ ด
เชิงบวก
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การพัฒนามาตรฐาน และกระบวนการที่มี
คุณภาพ จะต้องบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ที่ผ่านมา
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้
จัดทามาตรฐานในการดูแลเด็กโดยยึดถือเด็กเป็นตัว
ตั้ง โดยออกร่ างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 2560 โดยบรรจุสาระ 3 หมวด คือ คุณภาพ
เด็กปฐมวัย บริหารจัดการ และกระบวนการดูแลจัด
ประสบการณ์เรี ย นรู้ และเล่ น ในอนาคตจะกาหนด
มาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ สานักงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หรื อ สมศ. ได้ มี ก าร
พัฒ นาวิสั ย ทัศน์ ในการประเมิน ใหม่ โดยกระตุ้น ให้
เกิดการพัฒนาในแต่ละพื้นที่หรือโรงเรียน ตามบริบท
ทรัพยากรและพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้มีการประเมินที่
เป็ น ตามตั ว บทกฎหมาย และการประเมิ น ที่ เ ป็ น
ทางเลือก การประเมินเน้น กำรจับถูก เช่น โรงเรียนมี
นวัตกรรมอะไร หรือมีความโดดเด่นเฉพาะทางอะไร
เป็นต้น ในส่วนระดับประเทศ คณะกรรมาธิการการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา ก็จ ะมี
การจัดการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
มาตรฐานและเป็น เอกภาพ ทั้งหมดนี้ เป็ นหลั กการ
ปฏิรูปการปฐมวัยของชาติที่มีคุณภาพ อีกทั้งจะต้องมี
ระบบและกลไกการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่เชื่อมโยงการทางานกับสานักนายกรัฐมนตรี

ผ่ า นคณะกรรมการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
แห่งชาติ เกิดการทางานระดับจังหวัด บนฐานข้อมูล
วิ ช าการ และขั บ เคลื่ อ นร่ ว มกั บ 4 กระทรวงหลั ก
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทิศทางเดียวกัน หากทั้ง 4
กระทรวงทางานร่วมกัน และเกิดผลสาเร็จก็จะดีต่อ
การพั ฒ นางานเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ท างานควบคู่ ไ ปกั บ
ท้องถิ่น บนฐานข้อ มูล เดี ย วกัน ทั้ง นี้ เพื่ อให้ เกิด การ
พัฒ นาที่ยั่งยืน และมีคุณภาพ ควรมีการดาเนิ น การ
เชิงนโนบายทั้งระยะเร่งด่ว น ระยะกลางและระยะ
ยาว ในระยะเร่งด่วนได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อคุณภาพเด็ก การส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่าง
ถูกวิธีโดยเฉพาะทางด้านภาษา เช่น การจากัดการใช้
สื่อและเทคโนโลยีในเด็ก การไม่ส่งเสริมการจัดการ
แข่ ง ขั น และประกวดใดๆในเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น ต้ น
ระยะกลาง ได้ แ ก่ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ดู แ ลเด็ ก
การออกและใช้พ ระราชบั ญญั ติเ ด็ก ปฐมวั ยอย่า งมี
คุณภาพ การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคัดกรอง
และช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และการก าหนดหลั ก สู ต รที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยโดยเน้นการวางพื้นฐานด้าน
วิช าการ และในระยะยาว ได้ แก่ การพัฒ นาระบบ
และกลไกระดั บ ชาติ ใ นการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย และมี
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก การพั ฒ นากลไกลการท างาน
ร่วมกันรวมถึงการบูรณาการ 4 กระทรวงหลัก และ
การผลิตครูและบุคลากรที่มีคุณภาพในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
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บทบาทสถาบัน เชิงนโยบาย
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น ตามด าริ ข องส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
ในภาระกิจดังนี้
1. การเป็นหน่วยงานหลักในด้านวิจัยและวิชาการ เพื่อนาองค์ความรู้ดังกล่าวมาเป็น ฐานข้อมูล
(evidence based) ในการกาหนดทิศทางและนโยบายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางใน
การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีการเชื่อมต่อระบบและกลไกทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
2. สนับสนุนให้เกิดการทางานแบบบูรณาการในการดูแลคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยมี สถาบัน
เป็นแกนกลางในการดาเนินงานด้านวิจัยและวิชาการ พร้อมกับการเป็นศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ด้านวิจยั

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย และการขับเคลื่อนความรู้สู่สังคมและนโยบาย
โครงการหน่วยสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว

กิ จ กรรม เสวนาสถาบั น เด็ ก และครอบครั ว (NICFD) ครั้ ง ที่ 1 หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “สั ง คมได้ อ ะไรจาก
เกมส์ : Pokemon Go” วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม
ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒ นาเด็กและครอบครัว มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
52 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.2
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กิจ กรรม เสวนาสถาบันเด็กและครอบครั ว
(NICFD) ครั้ ง ที่ 2 หั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การศึ ก ษาไทย 4.0”
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม นิ ต ยา คชภั ก ดี ชั้ น 3 อาคารปั ญ ญา
วั ฒ นา สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครั ว มี ผู้ ล งทะเบีย นเข้ า ร่ว มกิจ กรรม 139 คน
ความพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิด เป็ น
ร้อยละ 87.4

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้าง
วิ นั ย เชิ ง บวก นิ ท านวั น โอวั น ส์ : นิ ท านสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสมอง EF วัน เสาร์ ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2560
เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรม เดอะล๊ อ ฟ รี ส อร์ ท
กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 59 คน
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การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การประเมิ น พั ฒ นาการด้ า นการคิ ด เชิ ง บริ ห าร (EF) ในเด็ ก ปฐมวั ย ”
เมื่อที่ 19 -20 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 47 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.2

เวทีวิชาการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว “ภาพเด็กไทย ที่เรา
อยากเห็น เพื่อน าประเทศสู่ Thailand 4.0” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 76 คน
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560
โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสาหรับวัยรุ่นในระบบการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
สาหรับวัยรุ่นในระบบการศึกษา (โครงการระยะที่1) เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 77 คน

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
ส าหรั บ วั ย รุ่ น ในระบบการศึ ก ษา (โครงการระยะที่ 1 ) เมื่ อ วั น ที่ 29-30 ตุ ล าคม 2559 ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
สัตหีบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน

ภาพการรับรางวัล
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
ส าหรั บ วั ย รุ่ น ในระบบการศึ ก ษา (โครงการระยะที่ 1 ) เมื่ อ วั น ที่ 5-6 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ วิ ท ยาลั ย
พณิชยการบางนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

กิจกรรมค่ายปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง
สาหรับวัยรุ่นในระบบการศึกษา (โครงการระยะที่1) เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560
การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function)
ในเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
(Executive Function) ในเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา” ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุ ม อเนกประสงค์ ชั้ น 2 สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

นางสาวชนาภา ลิล ลาวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น
The Dean’s List Award ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นรางวัลที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่สาหรับนักศึกษาที่
มีผลการเรียนดี
นางสาวชนาภา ลิลลาวรรณ

นางสาวอั ญ มณี หล้ า หนั ก นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ได้รับการพิจารณาให้ได้ทุน
สนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจาปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวอัญมณี หล้าหนัก

ภาพการรับรางวัล
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560
กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 19

กิจกรรมที่โดดเด่นของงานบริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก
ด้ว ยนิ ทานมี ความส าคัญ ต่อ การพัฒ นาเด็ กและเยาวชน สถาบัน แห่ งชาติ เพื่ อการพั ฒ นาเด็ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของนิทานในการ
พัฒนาเด็ก และเพื่อสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการอ่านของเด็กไทย กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง เด็กเยาวชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจทั่วไป
และคนในชุมชนในพื้นที่พุทธมณฑลและใกล้เคียง
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560
การได้รับรางวัลเหรียญ (กีฬามหาวิทยาลัย ประจาปี 2560)
ประเภทกีฬา
ระดับมหาวิทยาลัย
ทุ่มน้าหนัก ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
กระโดดไกล หญิง อายุ 35 – 39 ปี
พุ่งแหลน ชาย อายุ 35 – 39 ปี
ทุ่มน้าหนัก ชาย อายุ 35 – 39 ปี
ขว้างจักร ชาย อายุ 40 – 44 ปี
พุ่งแหลน ชาย อายุ 40 – 44 ปี
ทุ่มน้าหนัก ชาย อายุ 40 – 44 ปี
กระโดดไกล ชาย อายุ 40 – 44 ปี
วิ่ง 3,000 เมตร ชาย อายุ 45 – 49 ปี
กระโดดไกล ชาย อายุ 45 – 49 ปี
ขว้างจักร ชาย อายุ 50 – 54 ปี
พุ่งแหลน ชาย อายุ 50 – 54 ปี
ทุ่มน้าหนัก ชาย อายุ 50 – 54 ปี
กระโดดไกล ชาย อายุ 50 – 54 ปี

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

นายนิพนธ์ แข็งกล้า
นางสาว ชมพูนุช สุมาลย์โรจน์
นายวิเชษฐ์ ประทีป

เหรียญเงิน
เหรียญทอง

นายวิเชษฐ์ ประทีป
นายสุเมต ชื่นชู

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

นายสุเมต ชื่นชู
นายสุเมต ชื่นชู
นายสุเมต ชื่นชู
นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม
นายขวัญชัย ชันแสง
นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ

ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 “มหิ ด ลเกมส์
ธ สถิตในดวงใจ” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ผลงานเด่นในรอบปี 2560

Green Office
โครงการสานักงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ในปี 2560 สถาบันได้สมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม และได้ รั บการตรวจประเมิ นการด าเนิ น งานด้ านส านั กงาน
สีเขียว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผลการประเมินสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ระดับดี
เยี่ ย ม (Gทอง)” และรั บ โล่ ร างวั ล ในวั น พุ ธ ที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อิ น น์
กรุงเทพมหานคร

ภาพการรับรางวัล
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการดาเนินงานตามพันธกิจ

“ด้านวิจัย”

ด้านวิจัย
3.1 พันธกิจด้านวิจัย
งานวิจัยของสถาบัน เน้นการสร้างผลงานวิจัยวิชาการที่มีคุณภาพมีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจน
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน
โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนและการเผยแพร่องค์ความรู้ และในปีงบประมาณ 2560 สถาบันมีผลงานวิจัยวิชาการดังนี้
ผลการดาเนินงานด้านวิจัย
1. ผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2560
1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
แก้ ว ตา นพมณี จ ารั ส เลิ ศ , ประพา หมายสุ ข , ฒามรา สุ มาลย์โ รจน์ . (2559) . การติ ด ตามผลการรัก ษาเด็ ก
ออติ ส ทิ ก ที่ใ ช้ แ นวทาง DIR/ฟลอไทม์ . วารสารกุม ารเวชศาสตร์ ปี ที่ 55 ฉบับ ที่ 4 ตุ ล าคมธันวาคม 2559.
1.2 ผลงานตีพิมพ์และนาเสนอในระดับนานาชาติ
Suriyadeo Tripathi. (2016). Validation of the factor structure of the Positive Life Assets Scale for
high school students in Thailand. International Journal of School & Educational
Psychology, Taylor & Francis, Nov 8, 2016.
Weerawan Yuwapoom, Kaewta Nopmaneejumruslers, Athiwat Jiawiwatkul, Nonthasruang
Kleebpung. (2017). A Study of the Holistic Approach to Child Development
According to the DIR/Floortime Concept: Banlat Hospital, Phetchaburi.
International journal of child development and mental health ISSN 2286-7481
Vol. 5 No. 1 August – January 2017 (43-54).
Nonthasruang Kleebpung. (2017). The Challenge of Media Education in Thailand.
InternationalHandbook of Media Literacy Education. May 2017.
Inlaong Charoenphol, Nootchanart Ruksee, Nuanchan Chutabhakdikul, Panadda Thanasetkorn.
(2017). The Impact of The 101s Storybooks Program on Executive Function Skills
in First Grade Students : The Case Study in Thailand. Proceedings of INTED 2017
ISBN: 978-84-617-8491-2. Paper presented at the 11th Annual International
Technology, Education and Development Conference, 6th-8th March 2017,
Valencia, Spain.
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Themkumkwun, Nuanchan Chutabhakdikul, Nootchanart Ruksee, Panadda
Thanasetkorn. (2017). The 101S Storybooks Intervention Program to Promote
Executive Function Development in Preschool: The Case Study in Thailand.
Proceedings of INTED 2017 ISBN: 978-84-617-8491-2. Paper presented at the 11th
Annual International Technology, Education and Development
Conference, 6th-8th March 2017, Valencia, Spain.
Panom Ketumarn, Somboon Hataiyusuk , Chanvit Pornnoppadol , Suporn Apinuntavech. (2017).
Prevalence and factors associated with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in
Male Juvenile delinquent of Metta Remand Home. The Asian Society for Child
and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 24th-26th Aug 2017, Yogyakarta,
Indonesia.
1.3 นาเสนอในระดับชาติ
เดชาภิวัชร์ นพมิตร, สาวิตรี ทยานศิลป์ , ดลพัฒน์ ยศธร.(2560).การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสมองเสื่อม
และความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นอังกะลุงและผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้า ร่วมกิจกรรมการเล่นอังกะลุง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัย พายัพร่วมกับ
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
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2. โครงการวิจัยที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560
ลาดับ
1

2

3

4

5
6

7
8

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

แหล่งทุน

Minute of Understanding
อ.พญ.แก้วตา
on the collaborative study
นพมณีจารัสเลิศ
on the development of
Self-esteem among Asian
countries
โครงการหน่วยสนับสนุนการวิจัย
ดร.นุชนาฎ รักษี
เชิ งวิชาการเพื่ อ การพัฒ นาและ
ขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
แผนงานวิจัย การศึกษาพหุ
ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
วัฒนธรรม : รูปแบบการจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
พหุวัฒนธรรมและความ
สมานฉันท์

OCHANOMIZU
UNIVERSITY

โครงการพัฒนาต้นแบบการ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
จัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนา
สมองสาหรับวัยรุ่นในระบบ
การศึกษา
โครงการแนวทางการพัฒนาการ อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
สอน เพื่อพัฒนา “ปัญญารู้แจ้ง”
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
โครงการความสัมพันธ์ของการ
ดร.ศรัล ขุนวิทยา
คิดเชิงบริหารและภาวะโรคอ้วน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
เด็กวัยเรียน
โครงการภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
อ.ดร.อธิวัฒน์
ในองค์กรเอกชน: การพัฒนา
เจี่ยวิวรรธน์กุล
โมเดลเชิงสาเหตุ
โครงการสมัชชาร่วมระหว่าง
ผศ.ดร.วิมลทิพย์
ภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการ
มุสิกพันธ์
สังคมและการพัฒนาของ
ประเทศไทย
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งบประมาณ
(บาท)
143,345
(ก.ค.-ธ.ค. 59)

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

7,036,400
(ต.ค.58-ธ.ค.60)

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

900,000
(ม.ค.-ธ.ค.60)

สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การ
มหาชน)
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

1,100,000
(ต.ค.59-ก.ย.60)

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

250,000
(13 ก.ค.59-12
ก.ค.60)
837,000
(9 ส.ค.60-9
ส.ค.61)

612,000
(2 ต.ค.60-2
เม.ย.62)
2,000,000
(19พ.ค.59-14
มี.ค.60)

ด้านวิจัย
3. กิจกรรมส่งเสริมพันธกิจ
3.1 Happy Research

ครั้ง ที่ 1 เรื่อง “การพัฒ นาทักษะการสร้ า ง
แบบประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น ” จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2560 เวลา
9.00-12.00 น. โดย นางสาวกนกพร ดอนเจดี ย์
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ านวน 29 คน ความพึ ง พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 87.8

“การพัฒนาทักษะการสร้างแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากร
สายสนับสนุน”

ครั้งที่ 2 เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจใน
การทา R2R” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ องประชุมเจริญสามัคคี
ชั้น 3 อาคารปั ญ ญาวั ฒ นา โดย นายโกเมศ จั น ทร์
เจริญ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 29 คน ความพึง
พอใจโดยรวมมาก คิดเป็นร้อยละ 78.6

“การสร้างแรงบันดาลใจในการทา R2R”
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ครั้ ง ที่ 3 เรื่ อง “การนางานวิ จัย มาเขี ยนงาน
วิเคราะห์และจัดทาคู่มือสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา
โ ด ย น าย โ กเ มศ จั น ท ร์ เ จริ ญ แ ล ะน าย อ ภิ สิ ท ธิ์
คุณวรปัญญา มีผู้เข้าร่วมจานวน 31 คน ความพึงพอใจ
โดยรวมมาก คิดเป็นร้อยละ 79.8
“การนางานวิจัยมาเขียนงานวิเคราะห์และจัดทาคู่มือสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
วิจัย (Happy Research) ระหว่างคณาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อเปิดเวทีให้อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีความสนใจงานวิจัยและอยากพัฒนา
ตนเองให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า สายอาชี พ ได้ มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านการทาวิจัย
ระหว่างกัน เกิดสั มพัน ธภาพที่ดี เกิดความร่ว มมือใน
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยนาไปสู่แรงบันดาลใจในการ
ทางานวิจัย
“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
(Happy Research)”
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3.2 โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ที่ได้รับทุนสนับสนุนประจาปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

1

การพั ฒ นาฐานรายชื่ อวารสารในฐานข้ อ มู ล
Scopus ที่ เ หมาะสมกั บ ผลงานวิ จั ย และ
วิชาการของสถาบัน แห่ งชาติ เพื่ อการพัฒ นา
เด็กและครอบครัว
การพั ฒ นาแบบส ารวจทั ก ษะพื้ น ฐานในการ
เรียน
โปรแกรมการพั ฒ นาทั ก ษะการสร้ า งแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจ ของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
การพั ฒ นาเครื่ องมื อรายงานและติด ตามผล
การดาเนินงานออนไลน์

น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.วินันดา ดีสวัสดิ์

2
3

4

5

นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์
นางพรรณนิภา หริมเทพาธิป
นางสาวสาลินี จันทร์เจริญ

20,000

นางสาวอารี อยู่ภู่
นายวรพจน์ สาราญทรัพย์
นางสาวสิริวรรณ ดิษทรัพย์

11,000

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสานักงาน นางวรรณอนงค์ พิพัฒนอารยกุล
อัตโนมัติของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
นายสุเมต ชื่นชู
เด็ก และครอบครัว โดยใช้ระบบ MUSIS
นายณัฐพล เรืองพยุงศักดิ์
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(บาท)
15,000

25,000

10,000
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3.3 ผลงานด้านการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

“คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”

“คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย”

“สารสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”
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การสร้างและพัฒนานักวิจัย
การวิจัย ถือเป็นภารกิจ หลักของสถาบัน ซึ่งสถาบันอยู่ ในสั งกัดของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการทาวิจัยและมีเป้าหมายเป็น Research University ชั้นนาของประเทศไทย และก้าวสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ด้วยเหตุนี้ ผลการทาวิจัยจะนาไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิช าการ การปรั บปรุงและเปลี่ ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านวิช าการ
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันจึงมีแนวทางให้มี
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการวิจัยในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ยังไม่เคยทาวิจัยหรือเคยทาบ้างแต่ยัง
ขาดความรู้ ความเชี่ ย วชาญในหั ว ข้ อ ของการวิ จั ย เช่ น ความหมายของการวิ จั ย การตั้ ง โจทย์ ค าถามวิ จั ย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การใช้สถิติเพื่อวิจัย การสรุปการเขียนบทความวิชาการ การนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีโครงการมาสอดรับและให้การสนับสนุน
เช่น (1) โครงการสนั บสนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย (2) โครงการการพัฒ นาฐานรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล
Scopus ที่เหมาะสมกับผลงานวิจัยและวิชาการของสถาบัน (3) โครงการ Happy Research (4) โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อการวิจัย และ (5) โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย เป็นต้น โดยแนวทางดังกล่าวคาดหวังให้สถาบัน
มีนักวิจั ย รุ่ น ใหม่ที่มีศัก ยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลั ยมหิ ด ล
ระดับประเทศ และนานาชาติได้
โดยผลการดาเนินการของแนวทางพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่ผ่านมา พบว่าสามารถพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
จากบุคลากรสายสนับสนุนผ่านโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยได้เห็นเด่นชัด ตลอดจนนาไปสู่การสร้างเครือง
มือ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท างานประจ าที่เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย อาทิ เช่ น (1) ฐานข้ อ มู ล รายชื่อ วารสารใน
ฐานข้อมูล Scopus ที่เหมาะสมกับผลงานวิจัยและวิชาการของสถาบัน (2) โปรแกรมการพัฒนาทักษะการสร้าง
แบบประเมินผลความพึงพอใจ (3) เครื่องมือรายงานและติดตามผลการดาเนินงานออนไลน์ (4) ระบบการบริหาร
จัดการสานักงานอัตโนมัติของสถาบันโดยใช้ระบบ MUSIS เป็นต้น
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ในส่ ว นของการพัฒ นานั กวิจั ย สายวิช าการพบว่า สถาบัน พัฒ นาศักยภาพบุคลากรสายวิช าการทั้ ง
คณาจารย์และนักวิจัยให้มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์แหล่งทุนวิจัยสาคัญทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สถาบันได้รับทุนวิจัยในภาพรวมเป็นจานวน 3,059,660 บาท และมีแนวโน้มจะมี
จานวนเงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งนอกจากจะมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแล้ว ผลลัพธ์จากโครงการวิจัยกาลังจะ
นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างรายได้ให้กับสถาบันในอนาคต
ความท้าทายและโอกาสในการดาเนินงานวิจัย
แนวโน้มการพัฒนาเด็กปฐมวัย
“เด็กปฐมวัย ” เป็นช่วงวัยสาคัญของการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี คุณภาพ ซึ่งในปัจจุบัน
เกณฑ์ในการแบ่ งช่ว งอายุ ของเด็กปฐมวัย มีห ลายบริบท เช่น นิยามของกฎหมายไทย เด็กปฐมวัยคือเด็กที่ มี
อายุ 0-6 ปี หรือในหลักของสากลหมายถึงเด็กที่มีอายุ 0-8 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามทุกเกณฑ์การจาแนกสะท้อน
ให้ เ ห็ นว่ าการดู แลควรเริ่ ม ตั้ง แต่ใ นครรภ์ มารดา และมี การเตรียมสภาพแวดล้ อมให้เ หมาะสมในการเลี้ ยงดู
นอกจากนี้เมื่อเด็กคลอดมาแล้ว เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม รวมไปถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
สติปัญญาในเด็กปฐมวัยถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ ทั้งนี้ การสร้างและพัฒนาให้เด็กเกิดสติปัญญา มีกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่ต้อง
อาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท ทั้งในเรื่องของทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม หรือความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ประกอบ
กับจากการดาเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนมีส่วนในการรับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยเริ่มจากสถาบันที่เป็นหน่วยเล็กที่สุด คือ สถาบันครอบครัว และศูนย์เด็กเล็ก เพราะในสภาพแวดล้อมที่
เด็กอยู่ทุกพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นทุกครอบครัวควรมีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงดูเด็ก และมีความรู้
ด้านพัฒนาเด็ก
ปัจจุบันการบริหารจัดการด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ควรมุ่งไปที่การพัฒนาบริบทที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สภาพแวดล้อมของศูนย์ศักยภาพครูผู้ดูแล และศักยภาพของศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่วนของเด็ก
อายุ 0-3 ปี แล้ว หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ กระทรวงต้องร่วมกันสร้างมาตรฐานกลางในการปฏิบัติกับเด็ก
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และเมื่อเด็กเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยเรียนเข้าโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เข้ามามีบทบาทในการสร้างโอกาสให้เด็กมีทางเลือกทั้งสองอย่าง คือ ทั้งทางด้านวิชาการ และทางด้านวิชาชีพ
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการหรือความถนัดของเด็ก แต่จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการ
พัฒ นาส่ ง เสริ มเกิ ดขึ้น ไม่ต่ อเนื่ องอย่ า งที่ค วรเป็ น ซึ่ง ปัญหาและอุป สรรคล้ ว นเกิด จาก (1) การขาดความรู้
ขาดการจัดการเชิงนโยบาย (2) อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทาให้การปฏิบัติงานยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน และ (4) กฎหมายด้านเด็กปฐมวัยยังไม่มี
ความชัดเจน โดยในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างครอบคลุมในทุกบริบท
โดยกาลังผลักดันยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานทั้งหมด 7 ประการดังต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าถึงบริการ โดยพัฒนาตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กและเด็กด้อยโอกาส
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเป็นพ่อแม่ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพ และ ทักษะใหม่ๆ
ให้กับผู้ปกครอง เช่น การให้พ่อแม่เรียนรู้การใช้ไอทีอย่างเหมาะสม หรือการใช้เทคโนโลยีกับเด็ก
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะพ่อแม่เป็นพื้นฐานสาคัญในการส่งเสริมและดูแลเด็ก
นอกจากนีย้ ังมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ทางานกับพ่อแม่อีกด้วย
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบริการ ให้มีมาตรฐานกลาง และมีการเรียนรู้ไปสู่ท้องถิ่น
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้มีฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลเพื่อสะดวก ต่อการ
เข้าถึงการพัฒนา
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ปฐมวัย กฎหมายการไม่ใช้ความรุนแรง
มาตรการภาษี หรือกฎหมายและนโยบายเรื่องนมแม่ เป็นต้น
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ประกอบการศึกษาวิจัยและการวิจัยเชิงระบบ
เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคตได้
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างกลไกการบริหารและกลไกติดตามระดับจังหวัด
โดยเมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด าเนิ น งานด้ า นเด็ ก ปฐมวั ย แล้ ว สามารถจะสรุ ป ได้ ว่ า
การพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นรากฐานในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็น พลเมืองที่มีคุณภาพ โดยทุกภาคส่วน
ทุกคน ทั้งผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ใหญ่ในชุมชน ควรมีความรู้เรื่องพัฒนาการของเด็ก และ
ร่วมมือกันในการพัฒนาดูแลเด็ก นอกจากนี้ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนาคุณภาพ
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การบริการทีส่ ามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็ก และลดความเหลื่อมล้าตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งการกาหนด
มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรกระทาควบคู่ไปกับการเพิ่มมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ และความ
ปลอดภั ย เช่ น จ านวนครู ต่ อ เด็ ก จ านวนเด็ ก ในหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มาตรฐานของสถานที่ ตั้ ง เป็ น ต้ น และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมดูแลให้เหมาะสมกับเด็กตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
ดังนั้นการวางทิศทางการดาเนินการวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านเด็กปฐมวัยนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นเป็น
เพราะการให้ ความสาคัญกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองได้นั้น จะเป็นองค์ความรู้ใหม่และจะนาสู่วิธีการ นโยบาย การแก้ไขและ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาต่ า งๆ ในเด็ ก ปฐมวั ย ได้ ทั น ท่ ว งที เพื่ อ เตรี ย มทั ก ษะความพร้ อ มเด็ ก ไทยให้ เ ข้ า สู่ โ ลกที่ ก าลั ง
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Millennium Development Goals-MDGs) โดยหวังผลให้เด็กปฐมวัยในวันนี้
เป็นพลเมืองของประเทศไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นสถาบันยังมีงานวิจัยและพัฒนาเด็กในช่วง
วัยรุ่นและช่วงวัยสูงอายุซึ่งเป็นช่วงวัยที่สาคัญที่เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสในการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0
ทีจ่ ะนาประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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ด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา
สถาบั น ได้ มี ก ารจั ด ระบบการศึ ก ษาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในด้านการพัฒนาเด็ก และ
ครอบครัว โดยสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
สถาบันได้ดาเนินงานด้านการศึกษาด้วยการจัดให้มีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา
2560 ได้มีหลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนการสอน จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
จานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 สามารถจาแนกได้ดังตารางต่อไปนี้
จานวนนักศึกษา (คน)
รับใหม่
อยู่ระหว่างการศึกษา
3
9
6
55
12
46
21
110

หลักสูตร

หลักสูตร พัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
หลักสูตร พัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
หลักสูตร จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
รวม

อัตราการสาเร็จการศึกษาและการได้งานทา/การศึกษาต่อ ภายใน 1 ปีการศึกษา (สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559)
ภาวะการได้งานทา/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี

หลักสูตร

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

ทางานตรง
สายวิชาชีพ

ยังไม่ได้
ทางาน

ประกอบ
อาชีพอิสระ

ศึกษาต่อ

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว

5
6
9

4
5
9

-

1
1
-

-
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

1

น.ส. จุฑากาญจน์ บุญนุชอภิรักษ์

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
THE QUALITY OF WORK - LIFE FOR NURSE PRACTITIONERS : A
CASE STUDY OF INTENSIVE CARE UNITS
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลระดับปฏิบัตกิ าร : กรณีศึกษาหอ
อภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต

นาเสนอผลงาน
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 (ระดับประเทศ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 มิ.ย. 2557
2
นาย อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
A STUDY OF THE PRESENT SITUATION FACTORS AFFECTING THE
YOUTH LEADERS' QUALITY OF LIFE AND LIFE ASSETS: A CASE
STUDY OF PROVINCIAL CHILDREN AND YOUTH COUNCIL
COMMITTEE OF THAILAND
การศึกษาปัจจัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตกับ
ต้นทุนชีวิตในกลุ่มผู้นาเยาวชน : กรณีศึกษาคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด ประเทศไทย
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การศึกษาปัจจัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตกับต้นทุนชีวติ ในกลุ่มผู้นาเยาวชน: กรณีศึกษา
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ประเทศไทย. วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 17 , ฉบับที1่ มกราคม-กรกฎาคม
2560.
3
น.ส. กัญจน์ณัฎฐ์ แซ่อึ้ง
THE QUALITY OF WORK-LIFE AND ADULT DEVELOPMENT FOR
EXECUTIVE REPRESENTATIVES: A CASE STUDY OF A LIFE
INSURANCE COMPANY
คุณภาพชีวิตการทางานและพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ของตัวแทนระดับผู้บริหาร :
กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
คุณภาพชีวิตการทางานและพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ของตัวแทนระดับผู้บริหาร กรณีศึกษาบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง.
วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 17 , ฉบับที1่ มกราคม-กรกฎาคม 2560.
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4

น.ส. ศศิญา จงมนตรี

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE ASSETS AND
THE ADVERSITY QUOTIENTS: A CASE STUDY OF FIRST YEAR
UNDERGRADUATE STUDENTS AT A UNIVERSITY
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรค : กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษา
แห่งหนึ่ง

นาเสนอผลงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวติ กับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค: กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6
( ระดับประเทศ ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 17 มิ.ย. 2559.
5
น.ส. พลาศิณี ศรีสองเมือง
THE IMPACT OF PARENT MANAGEMENT TRAINING WITH CINEMA
ON PARENT-CHILD COMMUNICATION SKILL
ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกับการชมภาพยนตร์เพื่อ
การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ระหว่างผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
นาเสนอผลงาน
ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกับการชมภาพยนต์เพื่อการส่งเสริมทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและ
เด็กปฐมวัย. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 (ระดับประเทศ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 25 พ.ย. 2559.
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ด้านการศึกษา
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล นักศึกษา
น.ส. ทิพย์สุดา อินทร์ยา

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
THE DEVELOPMENT OF SENSES ME SMART PROGRAM ON
EXECUTIVE FUNCTION IN HIGH FUNCTION AUTISTIC CHILD
ผลของการพัฒนาโปรแกรม SENSES ME SMART เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก

นาเสนอผลงาน
The Application of Senses Me Smart (SMS) Program for Task of Executive Control in Autistic
Spectrum Disorders Child. International Conference on Disciplines in Humanities and Social
Sciences (DHSS-2016) Mercure Bangkok Siam, Thailand 26 เม.ย. 2559
2
ร.ต.ท. ธีระพงษ์ ขัดผาบ
THE DEVELOPMENT OF FAMILY CARD/BOARD GAME ON
ATTENTION IN A CHILD WITH EPILEPSY AND GLOBAL
DEVELOPMENTAL DELAY
การพัฒนาเกมส์กระดานสาหรับครอบครัวต่อสมาธิในเด็กที่มีอาการชัก
ร่วมกับพัฒนาการล่าช้า
นาเสนอผลงาน
The impact of designed card board game to perform attention in child with epilepsy and global
developmental delay. The 1st Asian Researcher Symposium 2016 Balai Sidang, Universitas
Indonesia 25 เม.ย. 2559
3
น.ส. ณัฏฐพัชร์ ภักดิ์ชัยภูมิ
THE EFFECTS OF BUDDHIST MOVEMENT MEDITATION PRACTICE
ON PHYSIOLOGICAL, MENTAL HEALTH, AND SOCIAL
ADJUSTMENT OF FIRST YEAR NURSING STUDENTS
ผลการปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลือ่ นไหวต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
การปรับตัวทางสังคมของนักเรียน พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
นาเสนอผลงาน
ผลการฝึกปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช 25 พ.ย. 2559
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ด้านการศึกษา
4

น.ส. คณาวรรณ จันทร์ลา

THE IMPACT OF CARDBOARD GAME ON EXECUTIVE
FUNCTION IN A CHILD WITH EPILEPSY AND DEVELOPMENT
DELAY
ผลของการใช้การ์ดบอร์ดเกมต่อกระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กที่เป็นโรค
ลมชักและมีพัฒนาการล่าช้า

นาเสนอผลงาน
THE IMPACT OF CARDBOARD GAME ON EXECUTIVE FUNCTION IN A CHILD WITH EPILEPSY AND
DEVELOPMENT DELAY. International Conference on Disciplines in Humanities and Social Sciences
(DHSS-2016) Mercure Bangkok Siam, Thailand 26 เม.ย. 2559
5
น.ส. ปิยนาถ เต็มคาขวัญ
THE IMPACT OF THE 101S STORYTELLING ON CHILDREN'S
SOCIAL-EMOTIONAL AND EXECUTIVE FUNCTION DEVELOPMENT
IN PRESCHOOL CLASSROOMS
ผลของการเล่านิทาน 101s ที่มีต่อพัฒนาการทางอารมณ์-สังคม และการ
คิดเชิงบริหารในห้องเรียนปฐมวัย
นาเสนอผลงาน
THE IMPACT OF THE 101S POSITIVE DISCIPLINE STORYTELLING ON CHILDREN’S EXECUTIVE
FUNCTION AND SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS IN FIRST-GRADE STUDENTS. 11th International
Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain 6-8 March, 2017
6

น.ส. อินทร์ละออง เจริญผล

THE IMPACT OF THE 101S POSITIVE DISCIPLINE STORYTELLING
ON CHILDREN’S EXECUTIVE FUNCTION AND SOCIAL-EMOTIONAL
SKILLS IN FIRST-GRADE STUDENTS
ผลของการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อทักษะการคิดเชิง
บริหารและทักษะด้านอารมณ์สงั คมของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นาเสนอผลงาน
THE IMPACT OF THE 101S POSITIVE DISCIPLINE STORYTELLING ON CHILDREN’S EXECUTIVE
FUNCTION AND SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS IN FIRST-GRADE STUDENTS. 11th International
Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain 6-8 March, 2017
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ด้านการศึกษา
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
ลาดับ
ชื่อ-สกุล นักศึกษา
1
น.ส. ชัชฎาภรณ์ พรมนอก

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร; การศึกษาเชิง
คุณภาพ
CYBERBULLYING, BEHAVIORS IN 4th - 6th GRADE STUDENTS OF
A BANGKOK MUNICIPAL SCHOOL; A QUALITATIVE STUDY

ตีพิมพ์ในวารสารวิชการ
การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องพฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1,มกราคม-เมษายน 2562
2
น.ส. อวยพร ศุภสวัสดิ์
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใน กรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF INTERNET USE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT
OF ELEMENTARY STUDENTS IN BANGKOK
นาเสนอผลงาน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใน
กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14
กันยายน 2559
3

น.ส. ณัฐชยา จังไพโรจน์

ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครอง สาหรับผู้ดูแลเด็กอายุ
4-6 ปี
THE EFFECTIVENESS OF USING PARENT MANAGEMENT
TRAINING PROGRAM ON CAREGIVERS OF CHILDREN AGED 4 -6
YEARS OLD

นาเสนอผลงาน
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็กสาหรับผู้ดูแลเด็กอายุ 4-6 ปี. การประชุมวิชาการการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14 กันยายน 2559
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ด้านการศึกษา
4

น.ส. สุภาพร แก้วสมนึก

ประสิทธิผลของโปรแกรมอบรมทักษะการเผชิญความเครียดสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
THE EFFECTIVENESS OF COPING SKILLS TRAINING PROGRAM
FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

นาเสนอผลงาน
ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกทักษะการเผชิญความเครียดสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. การประชุมวิชาการ
และการนาเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 กรกฎาคม 2559
5

น.ส. ชนาภา ลินลาวรรณ

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการกากับตนเองสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION PROGRAM FOR LOWER
SECONDARY SCHOOL STUDENTS

นาเสนอผลงาน
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะการกากับตนเองสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. การประชุมวิชาการและ
การนาเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 กรกฎาคม 2559
6

น.ส. สุชาวลี มั่นคง

อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูกต่อการทางานของสมองส่วน
บริหารในเด็กปฐมวัย
THE IMPACT OF FATHER-CHILD RELATIONSHIP ON
PRESCHOOLERS' TASK OF EXECUTIVE FUNCTION

นาเสนอผลงาน
อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูกต่อการทางานของสมองส่วนบริหารในเด็กปฐมวัย. การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 25 พ.ย. 2559
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ด้านการศึกษา
7

น.ส. กชกร ชูโต

การศึกษาผลของกิจกรรมการชมภาพยนตร์การ์ตูนต่อการทางานของ
สมองส่วนบริหารในเด็กปฐมวัย
THE STUDY OF CARTOON ANIMATION INTERVENTION ON
EXECUTIVE FUNCTION IN EARLY CHILDHOOD

นาเสนอผลงาน
การศึกษาผลของกิจกรรมการชมภาพยนตร์การ์ตูนต่อการทางานของสมองส่วนบริหารในเด็กปฐมวัย, การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 25 พ.ย. 2559
8
นางทัศนีย์ สุนทราภิรมย์
การศึกษาปัจจัยต้นทุนชีวิตที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
THE STUDY OF LIFE ASSETS IN TEENAGE PREGNANCY
ตีพิมพ์ในวารสารวิชการ
Life assets in teenage pregnancy. Siriraj Medical Journal, volume 69,No.3,May-June 2017.
9
น.ส. อรณิชชา เพ็ญวรรณ
ผลของกิจกรรมศิลปะบูรณาการต่อการทางานของสมองส่วนบริหารของ
เด็กอายุ 5-6 ปี
THE EFFECT OF ARTS INTEGRATION PROGRAM ON EXECUTIVE
FUNCTION IN CHILDREN AGE BETWEEN 5-6 YEARS OLD.
นาเสนอผลงาน
ผลของกิจกรรมศิลปะบูรณาการต่อการทางานของสมองส่วนบริหารของเด็กอายุ 5-6 ปี, การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ, 10 ก.พ. 60.
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ด้านการศึกษา
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
โครงการสั ม มนาหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยาเด็ ก
วั ย รุ่ น และครอบครั ว ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
ระหว่ างวัน ที่ 4-5 สิ งหาคม 2560 ณ สวนไทรโยค
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นักศึกษารุ่นพี่
รุ่นน้องและคณาจารย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะความเห็นคุณค่าในตนเองให้กับน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

50

ด้านการศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวได้จัดงานแสดง
ความยิ น ดี กั บ มหาบั ณ ฑิ ต ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น รุ่ น ที่ 2 ของหลั ก สู ต รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ณ ร้ า นอาหารบ้ า นสวนพุ ด เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2560 เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก าลั ง ใจในความวิ ริ ย อุ ต สาหะ
แก่มหาบัณฑิตในการศึกษาเล่าเรียนจนสาเร็จการศึกษาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
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ด้านการบริการวิชาการ

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบันประกอบด้วยโครงการบริการ
รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน ให้บริการเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี และโครงการอนุบาลสาธิต เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน เปิดให้บริการสาหรับเด็กอายุ
3 ปี – 6ปี ปีงบประมาณ 2560 มีจานวนเด็กรวมทั้งสองโครงการ 167 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ กระบวนการรู้คิดของเด็กในระดับปฐมวัยและเป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไป
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50
0
2560

แผนภาพแสดงจานวนเด็กที่เข้ามาใช้บริการ ปี 2558-2560
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
โครงสร้างหลักสูตรตามแนวทางของสมเด็จย่า

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยง
พระราชบุตร พระราชธิดา ศรัทธา และเชื่อมั่นใน “สัจจะ” จุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือ สร้างเด็กปฐมวัยให้มี
“จิต ส านึ ก ดี คุ ณ ธรรมเด่น คิ ด เป็ น ทาได้ ”เป็ น การน าคุ ณ สมบัติ ท างจิ ต ใจ 10 ประการ(ความซื่ อ ตรง การไม่
เบียดเบียน ความอ่อนโยน การให้ ความไม่โกรธ ความอดทนอดกลั้น ความหนักแน่น ความเพียร การละวาง
การทาความดี ) ที่เป็ น นามธรรม มาทาให้ เป็ น รู ปธรรมมีความหมายที่เป็นทิศทางเดียวกัน ออกแบบกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์การเรียนรู้ และฝึกฝนให้มีประสิทธิภาพนั้นให้เป็นรูปธรรมโดยเน้นให้เด็ก ได้
ลงมือทา ผ่านการเรียนรู้แบบ Learning by Feeling เพื่อให้เกิดการรู้สึกคิดร่วมกันว่า สิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัตินั้นทาให้
รู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร และจะทาอย่างไรต่อเป็นการสร้างให้เด็กเป็นคนมีที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และต่อยอด
เพื่อพัฒนาตนเอง และผู้อื่นได้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 วิพากษ์หลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูกครั้งที่ 1
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
2. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์เพิ่มภาษา

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านงานบ้าน
(ประโยชน์ของแสง)

ความเพียร เรียนรู้คณิตศาสตร์
กับกิจกรรมการสาน
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ไม่โกรธและแบ่งปัน
ผ่านประเพณีลอยกระทง

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
วันแม่แห่งชาติประจาปี 2560

การแสดงของเด็ก summer
ในวันประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประจาปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2559
วันพ่อแห่งชาติปี 2559

กิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
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7 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ประจาปีการศึกษา 2560

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
แหล่งศึกษาดูงาน

21 มกราคม 2559
นักศึกษาคณะกายภาพบาบัด

26 ธันวาคม 2559
แพทย์ประจาบ้าน(ร.พ.เด็ก)

8 กุมภาพันธ์ 2559
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (ph2)
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ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย
กิจกรรมความร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 กันยายน 2560
ดุริยบันเทิง ณ วิทยาลัยดุยางคศิลป์

กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
ประจาปี 2560

20 กันยายน 2560 ท่องป่าสมุนไพร
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ

ตัวอย่างผลงานศิษย์เก่าของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

59

คลินิกเด็กและวัยรุ่น

คลินิกเด็กและวัยรุ่น
ภารกิจงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
คลินิกพัฒนาการเด็ก
1.บริการคลินิก

คลินิกวัยทีน

MU Friends
Project

MU Teen
Center (GJ)
มูลนิธิเด็ก

คลินิกวัยเรียน

ภารกิจงาน
คลินิกเด็ก
และวัยรุ่น

4. บริการสู่ชุมชน
/บริการวิชาการ
เพื่อสังคม

2.บริการ
จัดอบรม

โครงการหมู่บ้าน
เด็กสภากาชาดไทย

3. บริการรับผู้ฝึก
ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาการเด็ก
และด้านจิตวิทยา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
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หลักสูตรการทดสอบ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
อย่างคัดกรอง
หลักสูตรการส่งเสริมเด็ก
พัฒนาการล่าช้า
เด็กพิเศษ
อย่างเป็นองค์รวม

คลินิกเด็กและวัยรุ่น
1) คลินิคพัฒนาการเด็ก เป็นหน่วยบริการตรวจวินิจฉัยและบาบัดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าและกลุ่มเด็กพิเศษ มีบุคลากร คือ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 1 คน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1 คน นักวิชาชีพ
3 คน (นักจิตวิทยา 1 คน นักพัฒนาการเด็ก 1 คน และนักกิจกรรมบาบัด 1 คน) เด็กที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็น
เด็กกลุ่มปฐมวัยในปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้ารับบริการคลินิกพัฒนาการเด็ก ในเวลาราชการ มีจานวน 2,006 ครั้ง ผู้เข้า
รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 จานวนครั้งที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เนื่องจากจิตแพทย์สามารถ
ให้ บริการได้เต็ม เวลา (เริ่ มให้ บ ริ การ เดือนกรกฏาคม 2559) และคลิ นิกพัฒ นาการเด็ก (นอกเวลาราชการ)
มี จานวน 632 ครั้ ง ผู้ เข้ารั บ บริ การมีความพึงพอใจเฉลี่ ย 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 จานวนครั้งที่ล ดลงในปี นี้
เนื่องจากนั กบ าบั ดที่ให้ บ ริ การลาออก 1 คนด้ว ยภาระกิจด้านการศึกษา และอยู่ระหว่างการหาผู้ มาทดแทน
ดังแผนภาพที่ 1 และ 2

จานวนครั้งบริการ 2558- 2560
คลินิกพัฒนาการเด็ก (นอกเวลา)

จานวนครั้งบริการ 2558- 2560
คลินิกพัฒนาการเด็ก
3,000

2,000

1,104

1,625 2,006

1,000

2558

1000

2559

500

2560

747 778 632

2558
2559
2560

0

-

แผนภาพที่ 2 แสดงจานวนครั้งการให้บริการของ
คลินิกพัฒนาการเด็ก (นอกเวลา) ปี 2558 - 2560

แผนภาพที่ 1 แสดงจานวนครั้งการให้บริการ
ของคลินิกพัฒนาการเด็ก ปี 2558 - 2560
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คลินิกเด็กและวัยรุ่น
2) คลิ นิ ก วั ย เรี ย น ให้ บ ริ ก ารตรวจ
วินิจฉัยให้คาปรึกษา ประเมินทักษะความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญาและการเรียน โดย จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น 2 คน และ นักจิตวิทยา 1 คน ผู้มารับ
บริการส่ว นใหญ่เป็น คนไข้เด็กวัย เรีย นที่มีปั ญหา
ด้านพฤติก รรมและด้านการเรี ย น ในปี 2560 มี
จ านวนคนผู้ ม ารั บ บริ ก ารรวมทั้ ง สิ้ น 155 ครั้ ง
จ านวนครั้ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในปี นี้ เนื่ อ งจากจิ ต แพทย์
รายใหม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ เ ต็ ม เวลา (เริ่ ม
ให้บริการ เดือนกรกฏาคม 2559) ผู้เข้ารับบริการ
มี ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.91 จากคะแนนเต็ ม 5
ดังแผนภาพ ที่ 3

3) คลินิกวัยทีน ให้บริการตรวจวินิจฉัย
ให้ ค าปรึ ก ษา บ าบั ด ทางจิ ต วิ ท ยา ประเมิ น
ความสามารถทางเชาน์ปัญญาและการเรียน โดย
กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น อาจารย์ผู้ให้
ค าปรึ ก ษา และนั ก จิ ต วิ ท ยา ผู้ รั บ บริ ก าร ได้ แ ก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไปที่เป็น
วั ย รุ่ น และผู้ ป กครอง รว มทั้ ง บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจานวนผู้มารับบริการรวม
ทั้ ง สิ้ น 197 ครั้ ง ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ
เฉลี่ย 4.89 จากคะแนนเต็ม 5 จานวนครั้งที่เพิ่มขึ้น
ในปีนี้เนื่องจากจิตแพทย์ส ามารถให้ บริการได้เต็ม
เวลา (เริ่ ม ให้ บ ริ ก าร เดื อ นกรกฏาคม 2559)
ดังแผนภาพ ที่ 4

จานวนครั้งบริการ 2558-2560
คลินิกวัยเรียน
155
200

81

90

100

จานวนครั้งบริการ 2558-2560
คลินิกวัยทีน
2558
200

2559

100

2560

0

89

140

197

2558
2559
2560

0

แผนภาพที่ 4 แสดงจานวนครัง้ การ
ให้ บริการของคลินิกวัยทีน ปี 2558-2560

แผนภาพที่ 3 แสดงจานวนครั้งการ
ให้บริการของคลินิกวัยเรียน ปี 2558-2560
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คลินิกเด็กและวัยรุ่น
2. บริการจัดอบรม
2.1 โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

หลักสูตรสาหรับ

วันที่

รายรับรายจ่าย
(บาท)

รายได้
(บาท)

จานวน
ผู้เข้า
อบรม

ความพึง
พอใจ
(คะแนน
เต็ม5.0)

1. หลักสูตรสาหรับแพทย์และนักวิชาชีพ
1.1 ภาคทฤษฎี

1.2 ภาคปฏิบัติ
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

วันที่ 28-31 มี.ค.60

วันที่ 26-31 มิ.ย. 60
วันที่ 31 กค- 4 สค 60

รับ 156,000.จ่าย 35,973.-

รับ 42,000.จ่าย 6,355.รับ 42,000.จ่าย 6,055.-

120,063.-

26 คน

4.79

35,645.-

7 คน

5.00

35,945.-

7 คน

5.00

47,947.-

16 คน

4.84

48,147.84.-

16 คน

4.53

2. หลักสูตรสาหรับบุคลากรสาธารณสุข
รุ่นที่ 1

วันที่ 7-10 มี.ค. 60

รุ่นที่ 2

วันที่ 6-9 มิ.ย. 60

รับ 76,800.จ่าย 28,853.รับ 76,800.จ่าย28,652.16.-

3. หลักสูตรสาหรับพ่อแม่หรือครู
รุ่นที่ 1

วันที่ 2-3 ก.พ.60

รับ 38,000.จ่าย 16,857.-

21,143.-

19 คน

4.66

รุ่นที่ 2

วันที่ 9-10 ก.พ.60

รับ 56,000.จ่าย 13,437.-

42,563.-

28 คน

4.68

351,453.84.-

119 คน

รวม
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คลินิกเด็กและวัยรุ่น
2.2 โครงการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

รุ่น

วันที่

รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

22–25 มีค. 59
26–29 กค. 59

รายรับ-รายจ่าย
(บาท)

รายได้
(บาท)

จานวนผู้เข้า
อบรม

ความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม5.0)

277,000 - 201,516

75,484.78,790.-

38 คน
35 คน

4.9/5.0
4.7/5.0

154,274.-

73 คน

261,500 - 182,710

รวม

3. บริการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กและด้านจิตวิทยา
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น เปิดรับนักศึกษาระดับก่อนปริญญา และบัณฑิตศึกษา จากในและต่างประเทศ ดังนี้
ระดับ
ปริญญาโท

-

ปริญญาตรี

-

หลักสูตร / คณะ / สถาบัน

จานวน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ
ครอบครัว (สถาบัน+คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล+คณะ
แพทยศาสตร์รามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4 คน

รวม

6 คน
5 คน
2 คน
17 คน
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คลินิกเด็กและวัยรุ่น
4. บริการสู่ชุมชน /บริการวิชาการเพื่อสังคม

โครงการเด่น โดย งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
โครงการ

กิจกรรม

1.โครงการดูแลสุขภาพใจนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา
- ระดับนโยบาย : เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบาย
- ระดับบุคลากร : สาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่กิจการ
นักศึกษาของแต่ละส่วนงาน (MU Friends for Staff)
- ระดับนักศึกษา : สาหรับตัวแทนนักศึกษา ของแต่ละ
ส่วนงาน (MU Friends for Friends)
วิทยาลัยนานาชาติ
- กิจกรรม “Train ME 2b Counselors” สาหรับอาจารย์
และบุคลากร
- กิจกรรม “Train ME 2b Counselors” สาหรับนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
- การอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพใจนักศึกษา แก่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
- กิจกรรม “Peer to Peer” ในโครงการปฐมนิเทศการฝึก
ปฏิบัติสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
- ประชุมปรึกษาหารือ (Case conference) เพื่อการดูแล
รักษานักศึกษารายกรณี
คณะเทคนิคการแพทย์
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาบ้าน และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “เทคนิคการ
ให้คาปรึกษา ฉันท์ ศิษย์-ครู”
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
- การอบรมการให้คาปรึกษา แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
เจ้าหน้าที่

66

คลินิกเด็กและวัยรุ่น
โครงการ

2.โครงการความร่วมมือกับศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

3.โครงการหมู่บ้านเด็ก
(สภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม)

กิจกรรม


มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560



บรรยายให้ความรู้แก่พยาบาลผู้ป่วยนอกของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เรื่อง การคัดกรอง การดูแลผู้รับบริการ และโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของ
MU Teen Center



ให้บริการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเดือนละ 2 ครั้งๆละ 3
ชั่วโมง ที่ MU Teen Center ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



รับการส่งต่อมารับบริการประเมินและบาบัดโดยนักวิชาชีพ ที่งานคลินิกเด็ก
และวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว



บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
--“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและปัญหาการเรียน”
--“เด็กซุกซน อยู่ไม่นิ่ง เป็นสมาธิสั้นกันหมด จริงหรือ !!!”
--“กิจกรรมบาบัดเพื่อส่งเสริมการเรียน ของเด็กวัยประถม”
ประเมินพัฒนาการ/ความถนัดในการเรียนรู้
ประชุมร่วมกับผู้ดูแลเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการ
ปรับตัวของเด็ก
ร่วมกับผู้ดูแลจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
--“เวลาเล่น ก็...เรียนรู้”
--“เล่น... เสริม เรียน”
ประชุมร่วมกับผู้ดูแลเพื่อสรุป ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านการปรับตัวของเด็ก






4. มูลนิธิเด็ก




ทดสอบพัฒนาการเด็กของมูลนิธิฯ จานวน 40 คน โดย กุมารแพทย์
นักกิจกรรมบาบัด นักจิตวิทยา นักพัฒนาการเด็ก และนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมกลุ่มสาหรับพี่เลี้ยงและผูด้ ูแลเด็ก เรื่อง “วิธีการดูแลเด็ก”
โดย กุมารแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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คลินิกเด็กและวัยรุ่น
โครงการ

กิจกรรม

5. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์



6.สปาอารมณ์



บรรยาย เรื่อง
--“เทคนิคการสังเกตนักเรียนและให้คาปรึกษาเบื้องต้น” แก่คณะครู
--“การดูแลนักเรียนผู้มคี วามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์” แก่ผู้ปกครอง
กิจกรรม เรื่อง
--“อยู่อย่างไรให้มีความสุข โสด VS มีคู่”
--“การกลับมารักและดูแลตัวเอง”
--“สิ่งสาคัญในชีวิต”
--“พ่อแม่ดีๆ เขาเลี้ยงลูกให้เจ๋งแบบไหน”
--“5 พฤติกรรมของคนความมั่นใจต่า”
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สนับสนุนการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ
สถาบันเน้นการสร้างและพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัวเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ มีการดาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้า
ร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้ที่ทางานด้านเด็กและเยาวชนจากหน่ว ยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การให้บริการวิชาการของ
สถาบัน แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย
2. คลินิกเด็ก
และวัยรุ่น

การบริ การ
วิชาการ

ในด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น
ยั ง ได้ ด าเนิ น การตามกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งและพั ฒ นา
มาตรฐานการบริการวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งระดับ
ชุ ม ชน ภู มิ ภ าค และระดั บ ประเทศ โดยการจั ด
กิจกรรม จัดประชุม เสวนาทางวิชาการ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ทางานด้านเด็ก วัยรุ่น
และครอบครั ว สถาบั น เป็ น แหล่ ง บริ ก ารด้ า น
วิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยมีผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมที่มี
เป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้นาความรู้
ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ซึ่ ง ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ใน
ปี 2560 ดังต่อไปนี้

4. การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ
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3. บริการ
วิชาการสู่สังคม

สนับสนุนการบริการวิชาการ
1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก
จัดกิจกรรมจานวน 4 ครั้ง มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,233 คน
และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.30 คะแนน
2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจานวน 5 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 285 คน
และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.25 คะแนน
3. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 105 คน
และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คะแนน

14
12
10

จานวนครั้ง

8

ร้อยละความพึงพอใจ

6
4
2
0
2558

2559

2560

แผนภาพแสดงจานวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจที่ให้บริการวิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ 2558-2560
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นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้ จดั ประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ รวมทัง้
กิจกรรมสร้ างสรรค์สาหรับเด็กและครอบครัว รวมทังสิ
้ ้น 11 ครัง้ และมีผ้ เู ข้ าร่วมทังหมด
้
1,623 คน
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้
ลาดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้าร่วม
(คน)

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

1.

โครงการ “สอนเด็กให้สมวัยด้วยเทคนิคการสร้าง
วินัยเชิงบวก”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็ก
สานรัก ครั้งที่ 16”
โครงการ “การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด สาหรับเด็กปฐมวัย”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็ก
สานรัก ครั้งที่ 17”
โครงการ “เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุค 4.0
ด้วย EF ”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็ก
สานรัก ครั้งที่ 18”
โครงการ "เลี้ยงเด็กสมวัยกับอนาคตไทย 4.0"
โครงการ “องค์ความรู้ด้านจิตตปัญญา สู่การพัฒนา
เด็กและเยาวชน”
โครงการ “การสร้ า งสื่ อ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย และ
ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2”
โครงการ เทคนิคการเล่านิทาน กับการพัฒนาเด็กใน
ศตวรรษที่ 21”
โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็ก
สานรัก ครั้งที่ 19”

27 ตุลาคม 2559

50

4.53

ร้อยละ
การนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
4.47

1 ธันวาคม 2559

309

4.41

4.26

31 มกราคม
2560
23 กุมภาพันธ์
2560
30 มีนาคม 2560

55

4.25

4.39

303

4.31

4.39

100

4.28

4.48

311

4.22

4.02

31
25

3.90
4.41

4.10
4.47

45

4.42

4.50

84

4.28

4.34

310
1,623

4.29
4.31

4.30
4.33

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปีงบประมาณ

แผนภาพแสดงกาไรสุทธิจากการจัดบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2558 - 2560

บาท

2558

119,490

2559

236,275.12

2560

239,007.45

29 มิถุนายน
2560
8 สิงหาคม 2560
17 สิงหาคม
2560
24-25 สิงหาคม
2560
14 กันยายน
2560
14 กันยายน
2560

300000
200000

2558

100000

2559

0

2560
2558

78

2559

2560

สนับสนุนการบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการ
วิชาการสู่สังคม

กิจกรรมครอบครัวนิทานในสวน สถาบันเด็กสานรัก
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สถาบั น ยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการในการเป็ น วิ ท ยากร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทางานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ
2560 มีการให้บริการ ดังตารางต่อไปนี้
การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานภายนอกมหาวิทยาลัย
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

1

วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัว
แหว่งกลางเพื่อส่งเสริมการอยู่ดีมี
สุขของเด็กภายใต้ความคิด
ครอบครัวนิเวศ
วิทยากร หัวข้อ การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแนว "Floortime"
วิทยากร หัวข้อ การเลี้ยงลูกวินัย
เชิงบวก
อาจารย์พิเศษ หัวข้อ ความสาเร็จ
และความสุขในวิชาชีพ

27 ต.ค . 59

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

30 ต.ค . 59

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

30 ต.ค . 59

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

อ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัส
เลิศ
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

3 พ.ย .59

มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ ระเบียบ วิธีการใช้
จ่ายงบประมาณดาเนินงานและ
แนวทางการบริหารจัดการ
โครงการศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้
องค์กรสุขภาวะ
วิทยากรเสวนาหัวข้อ EF Play &
School 2017
วิทยากรเสวนาหัวข้อ EF Play &
School 2017

3-4 พ.ย. 59

ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้
องค์กรสุขภาวะ

อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

4 พ.ย .59

บริษัทอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์
นนิ่งกรุ๊ป)
บริษัทอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์
นนิ่งกรุ๊ป)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ EF Play
& School 2017

11 พ.ย .59

บริษัทอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์
นนิ่งกรุ๊ป)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

2

3
4
5

6
7

8

หน่วยงาน

5 พ.ย .59

80

ชื่อ-สกุล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

9

สอบวิทยานิพนธ์เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ใน
ฐานะเครื่องมือสื่อสารในครอบครัวยุคดิจทิ ัล :
การทาหน้าที่ในการสื่อสารการเชื่อมโยงสาย
สัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เป็นวิทยากร หัวข้อ การกลั่นแกล้งใน
โรงเรียนและบนโลกออนไลน์ :อันตรายที่
ใกล้ตัว
เป็นอาจารย์พิเศษ หัวข้อ ครอบครัวไทยใน
ยุคปัจจุบัน : สภาพปัญหาและการแก้ไข
เป็นวิทยากร หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง
Executive Functions-EF
เป็นวิทยากร หัวข้อ การดูแลส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรม

10

11
12
13

14
15

16

วันที่

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

10 พ.ย .59 สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

11 พ.ย .59 โครงการการศึกษา
นานาชาติ

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

14 พ.ย .59 มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
22 พ.ย .59 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
30 พ.ย .59 Top of Form
Top of Form
บริษัทเทเวศประกันภัย
Bottom of Form
Bottom of Form
บรรยายพิเศษสัมมนาวิชาการเรื่อง Cyber
1 ธ.ค .59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullying ภัยใกล้ตัวที่ระวังไม่ได้
ท่าพระจันทร์
เป็นวิทยากร หัวข้อ Happy 8 ตามแนวทาง 15 ธ.ค .59 Top of Form
สสส.
Top of Form
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
Bottom of Form
Bottom of Form
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรือ่ ง งานวิจัยศูนย์ 18 ม.ค .60 Top of Form
บาท...สู่การศึกษากลไกการทางานของสมอง
Top of Form
สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
Bottom of Form
Bottom of Form

81

ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
เศรษฐกร
อ.พญ.แก้วตา นพมณีจารัส
เลิศ

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

17

เป็นวิทยากร หัวข้อ จัดงานร้อยอาชีพสู่
ฝัน สาหรับนักเรียนชั้น ป.4-6
เป็นวิทยากร หัวข้อ ความรุนแรงในเด็ก
และการเยียวยา
เป็นวิทยากร หัวข้อ ทุนชีวิตกับการไกล่
เกลี่ย
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยาวัยรุ่นและ
ครอบครัว
เป็นวิทยากร หัวข้อ ต้นทุนชีวิต

25 ม.ค .60

โรงเรียนเพลินพัฒนา

19 ม.ค .60

เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยาวัยรุ่นและ
ครอบครัว
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยาวัยรุ่นและ
ครอบครัว

8 ก.พ.60

คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง
คณะแพทย์ศิรราช
พยาบาล
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง

18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยาวัยรุ่นและ
ครอบครัว
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกกรอบสี่ การศึกษาปฐมวัย
ประจาปีงบประมาณ 2560
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะสมองและการเสริมสร้าง
วินัยเชิงบวกของเด็กปฐมวัย
เป็นวิทยากรแกนนาสุขภาพ โครงการ
สร้างแกนนาภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็ก
ด้วย EF
เป็นวิทยากร หัวข้อ เพศศึกษากับปัญหา
ของวัยรุ่น

27 ม.ค .60
1 ก.พ.60
3 ก.พ .60

15 ก.พ.60
22 ก.พ.60

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
นางอรพินท์ เลิศอวัสดา
ตระกูล
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง
สมศ.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

2 มี.ค .60

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกะไหล

ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
เศรษฐกร

13 มี.ค .60

สานักงานเทศบาลเมือง ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
มาบตาพุด
เศรษฐกร

17 มี.ค .60

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

2 มี.ค .60

82

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

หน่วยงาน

29

เป็นวิทยากร หัวข้อ ดูแล เข้าใจ ให้
โอกาส
เป็นวิทยากร วิชา ยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี )พ.ศ.2560-2579)และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี )พ.ศ.2560 2574)
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยากับการ
เลี้ยงดูบุตรในยุคไอที
เป็นวิทยากร หัวข้อ การสร้างวินัยเชิง
บวกเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน
ที่มีปัญหา
เป็นวิทยากร หัวข้อ เด็กเจนใหม่กับการ
เรียนรู้มุ่งศักยภาพ :How to Build up
Love to Learn in New Gen
ให้สัมภาษณ์ถ่ายทารายการสะพาน35
สายรุ้ง ในประเด็น การเล่น เล่นอย่างไร
ให้ถูกวิธีและช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ของลูก

24 มี.ค. 60

โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ เบญจมราชาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ศูนย์อานวยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม
โรงเรียนสารสาสน์เอก
ตราแผนกอนุบาล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

31 มี.ค .60

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

21 เม.ย .60

Top of Form
Top of Form
มูลนิธิเด็ก
Bottom of Form
Bottom of Form
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ.พญ.แก้วตา
นพมณี จารัสเลิศ

30

31
32

33

34

24 มี.ค .60

25 มี.ค .60
28 มี.ค .60

ชื่อ-สกุล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

35

เป็นวิทยากร หัวข้อ เทคนิคการทางาน
กับเด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก

25 เม.ย .60

36

เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การเขียน
บทความวิจัย

28 เม.ย .60

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อ.ดร.อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

37

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตนหลังสาเร็จการศึกษา

1 พ.ค .60

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

นางฒามรา สุมาลย์โรจน์

38

เป็นวิทยากร หัวข้อ ครูรุ่นใหม่ กับความ
สดใสในการประกอบวิชาชีพ

8 พ.ค .06

สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และ
บุคคลากรทางการ
ศึกษา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

83

ผศ.ดร.ปนัดดา
ธนเศรษฐกร

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

ชื่อ-สกุล

39

เป็นวิทยากร หัวข้อ BBL

40

เป็นวิทยากร หัวข้อ การดูแลเด็กนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างสร้างสรรค์
เป็นวิทยากร หัวข้อ หัวข้อ การดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน และ หัวข้อ ต้นทุนชีวิตของ
เด็กและเยาวชน เทคนิคการจับถูกการทา
แบบประเมินการส่งเสริมพลังและการ
ทางานกับเด็กกลุ่มเสี่ยง
เป็นวิทยากร หัวข้อ จิตวิทยาการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา Gen Z
เป็นวิทยากร หัวข้อ รู้จักเด็กทั้งตัวและ
หัวใจ

14 พ.ค .60

20 พ.ค .60

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการสุโขทัย
โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เป็นวิทยากร หัวข้อ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ในยุคดิจิตอล
เป็นวิทยากร หัวข้อ บรรยายหลักสูตรที่ 2
และที่ 3 ระดับการศึกษขั้นพื้นฐานทั่วไป
สาหรับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.

27 พ.ค .60

โรงเรียนแม่พระฟาติมา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

9 มิ.ย .60

สมศ.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

46

เป็นวิทยากร หัวข้อ การละเมิดสิทธิเด็ก
เยาวชนและครอบครัว

17 มิ.ย .60

สถาบันอิศรา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

47

เป็นวิทยากร หัวข้อ EF Play &Activities
: เล่น) แบบไหน(สร้าง EF

24 มิ.ย .60

บริษัทอาร์แอลจี
(รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

48

ให้สัมภาษณ์ประเด็น การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดระยะ20ปี)พ.ศ.2560-2579) และ
ระยะ4ปี)2561-2564)

27 มิ.ย .60

สานักงาน ป.ป.ส.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

41

42
43
44
45

11-12 พ.ค.60

หน่วยงาน

16 พ.ค .06

19 พ.ค .60

84

สถาบันการอาชีวศึกษา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ภาคใต้ 3
โรงเรียนมหิดลวิทยา
อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
นุสรณ์
สานักอนามัย
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ
49

กิจกรรม

วันที่

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

จิตวิทยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคคล
เป็นวิทยากร หัวข้อ พัฒนาการทางเพศ

29 มิ.ย .60

สานักงาน ป.ป.ช.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

30 มิ.ย .60

โรงเรียนรุ่งอรุ่ณ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ให้สัมภาษณ์ประเด็นการสังเกตุอาการของ
เด็กพิเศษ(แอลดี) ทางรายการโทรทัศน์
Miracle kids
เป็นกรรมการตรวจประเมินคณะ
กายภาพบาบัด EdPEX 2560
เป็นวิทยากร หัวข้อ EF ทางานอย่างไรใน
สมองและชีวิตของเรา

3 ก.ค .60

มูลนิธิเด็ก

อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

3 ก.ค .60

คณะกายภาพบาบัด ม.
มหิดล
สถาบันอาร์แอลจี (รัก
ลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ
ผศ.ดร.ปนัดดา
ธนเศรษฐกร

เป็นวิทยากร หัวข้อ อ่านได้อ่านดี อ่าน
แบบนี้ส่งเสริมทักษะสมอง EF
เป็นวิทยากร หัวข้อ การส่งเสริมความ
ผูกพันไว้ใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก

5 ก.ค .60

สถาบันอาร์แอลจี (รัก
ลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
สถาบันอาร์แอลจี (รัก
ลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)

ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
เศรษฐกร
ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
เศรษฐกร

56

เป็นวิทยากร หัวข้อ ค้นหาทักษะสมอง
ผ่านกิจกรรม Active Learning

6 ก.ค .60

สถาบันอาร์แอลจี (รัก
ลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป)

ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
เศรษฐกร

57

เป็นวิทยากร หัวข้อ สมองของวัยรุ่น

8 ก.ค .60

58

เป็นวิทยากร หัวข้อ โครงการนาร่องให้
ความรู้เด็ก กลุ่มวัยรุ่น ครูและผู้ปกครอง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศวัยรุ่น
เป็นวิทยากร หัวข้อ เพิ่มความรู้ ผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ ด้านอาหารและโภชนาการ

16 ก.ค .60

โรงเรียนสตรีมหาพฤฒา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รามในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริ อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
ราชพยาบาล
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

50
51

52
53
54
55

59

5 ก.ค .60

6 ก.ค .60

19 ก.ค .60

85

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย

ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

60

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
เป็นวิทยากร หัวข้อ EF Play &Activities
: เล่น)แบบไหน(สร้าง EF
เป็นวิทยากร หัวข้อ โครงการนาร่องให้
ความรู้เด็ก กลุ่มวัยรุ่น ครูและผู้ปกครอง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศวัยรุ่น
เป็นวิทยากร หัวข้อ ประชุมประชา
พิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกรอบ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ.
เป็นวิทยากร หัวข้อ การสร้างแรงบันดาล
ใจ สู่เป้าหมายการดาเนินชีวิต

20 ก.ค .60

สานักงาน ป.ป.ส.

21 ก.ค. 60

บริษัทอาร์แอลจี (รักลูก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
เลิร์นนิ่งกรุ๊ป)
คณะแพทยศาสตร์ศิริ อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
ราชพยาบาล
อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

65

61

62

63

22 ก.ค .60

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

23 ก.ค .60

สมศ.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

24 ก.ค .60

วิทยาลัยนานาชาติ ม.
มหิดล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากร หัวข้อ ต้นทุนชีวิต

25-ก.ค-.60

ศาลจังหวัดนนทบุรี

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

66

เป็นวิทยากร หัวข้อ SMEs สู่องค์กรแห่ง
ความสุข 4.0

27 ก.ค .60

สานักพัฒนาการจัดการ อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์
อุตสาหกรรม
กุล

67

เป็นวิทยากร หัวข้อ สถานการณ์ปัญหา
และนโยบายสุขภาพเด็กในยุคประเทศ
ไทย 4.0
เป็นวิทยากร หัวข้อ Smart Citizen by
Health Literacy Towards Thailand
4.0

31 ก.ค .60

วิทยาลัยพยาบาล
กาชาดไทย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

3 ส.ค .60

กรมอนามัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากร หัวข้อ การเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม

5 ส.ค .60

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

64

68

69

86

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

70

เป็นวิทยากร หัวข้อ นาเสนอผลการ
ประเมินหลักสูตรฯและปรับปรุงหลักสูตร
จากผลการประเมินหลักสูตรฯ
เป็นวิทยากรแถลงข่าวประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกติกาการสูบบุหรี่ใน
บ้านกับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
เป็นวิทยากร หัวข้อ องค์กรแห่งความสุข

3 ส.ค .60

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

9 ส.ค .60

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

16 ส.ค .60

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี

อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์
กุล

17 ส.ค .60

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ผศ.ดร.ปนัดดา ธน
เศรษฐกร

17 ส.ค.60

สานักอนามัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

75

เป็นวิทยากร หัวข้อ แนวแนะวิธีการเลี้ยง
ดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา
ตามวัย 0-5 ปี
เป็นวิทยากร หัวข้อ ต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชน กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
เป็นวิทยากร หัวข้อ องค์กรแห่งความสุข

17 ส.ค .60

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี

อ.ดร.อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

76

เป็นวิทยากร หัวข้อ ด้านจิตวิทยา

18 ส.ค .60

โรงเรียนเพลินพัฒนา

นางสาวอรพินท์
เลิศอวัสดาตระกูล

77

เป็นวิทยากร หัวข้อ ด้านวิทยาศาสตร์

18 ส.ค .60

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

78

เป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ EF
Play &Activities : เล่น(แบบไหน)สร้าง
EF

19 ส.ค .60

บริษัทอาร์แอลจี (รักลูก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
เลิร์นนิ่งกรุ๊ป)

79

เป็นวิทยากร หัวข้อ การเสริมสร้างและ
พัฒนาจิตใจเชิงบวกแก่เด็กไทย

21 ส.ค .60

กองนโยบายและ
แผนการวิจัย วช.

71

72

73

74

87

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

สนับสนุนการบริการวิชาการ
ลาดับ

กิจกรรม

วันที่

80

เป็นวิทยากรร่วม หัวข้อ การวิเคราะห์
ข้อมูล )SWOT + Innovation)
เป็นวิทยากร หัวข้อ ปัญหาพฤติกรรมของ
เด็กประถม
เป็นวิทยากร หัวข้อ ต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชน กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
เป็นวิทยากร หัวข้อ เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

22 ส.ค .60

สมศ.

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี

23 ส.ค .60

โรงเรียนพชรปัญญา

24 ส.ค.60

สานักอนามัย

อ.พญ.แก้วตา
นพมณีจารัสเลิศ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

25 ส.ค .60

วชิราวุธวิทยาลัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทุน
ชีวิต(ทักษะชีวิตและจิตสานึก)เด็กและ
เยาวชน
เป็นวิทยากร หัวข้อ กลยุทธ์การสร้าง
คุณภาพวัยรุ่นไทย

2 ก.ย .60

สมาคมผู้ปกครองและ
ครูบดินทรเดชา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

8 ก.ย .60

สมาคมผู้บริหารหญิง
โรงเรียนมัธยมศึกษา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

86

เป็นวิทยากร หัวข้อ Happy Work Place

16 ก.ย .60

ชมรมอุตสาหกรรม
บางปู

อ.ดร.อธิวัฒน์
เจี่ยวิวรรธน์กุล

87

เป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ ก้าวข้าม
วิกฤตปฐมวัยสู่ไทยแลนด์ 4.0
เป็นวิทยากร หัวข้อ เทคนิคการเล่านิทาน
กับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21

20 ก.ย .60

สมาคมอนุบาลศึกษา
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิสันติสุข

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

81
82

83
84

85

88

5 ต.ค .60

88

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

นายเมธีณัฐ รัตนกุล
นางสาวศุภรดา เกษร
นางสาวปุณยวีร์ อิสริยะพร

สนับสนุนการบริการวิชาการ
4. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ ด้านการ
บริการวิชาการ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทาง
วิ ช าการระหว่ า งสถาบั น กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ท าการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ประเมินสภาวการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม
ในอนา คต เส นอแนะ การแก้ ไขปั ญ ห า อย่ า ง
สหวิชาการ และเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ เสนอแนะ
นโยบายและแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ พั ฒ นาครอบครั ว
ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
ในปีงบประมาณ 2560 สถาบัน ได้ลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ร่ ว มกั บ
มู ล นิ ธิ เ ด็ ก โดยนายพิ ภ พ ธงไชย กรรมการและ
เ ล ข า นุ ก า ร แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทางานด้านเด็กและเยาวชน ทั้ง
ทางด้านการศึกษาและฝึกอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม
2560

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้ อ านวยการสถาบั น ให้ ก ารต้ อ นรั บ และร่ ว มประชุ ม
หารื อ แนวทางความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการร่ ว มกั บ
นางรัชนี ธงชัย ผู้อานวยการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เพื่อ
หารือการลงนามบันทึกข้อตกลง

นั ก วิ ช าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จากสถาบั น
รั บ รองมาตรฐาน ISOให้ ค าแนะน าในการจั ด ท า
เอกสาร และหน่ ว ยทดสอบได้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
คุณภาพภายในขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

89

ด้านบริหาร

ด้านงบประมาณ

ด้านงบประมาณ
1. การใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) จาแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน
ตารางที่ 1 การใช้จ่ายจาแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ 2560
ผลผลิต
1.ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.ผลงานการให้บริการวิชาการ
3.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนะธรรม
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน (บาท)
20,306,281.64

เงินรายได้สถาบัน
(บาท)
9,358,254.54

รวม
(บาท)
29,664,536.18

11,693,378.11
0
0
284,330.00

8,491,273.83
78,970.00
149,020.68
0

20,184,651.94
78,970.00
149,020.68
284,330.00

32,283,989.75

18,077,519.05

50,361,508.80

58.90
40.08

0.16
0.30

แผนภาพที่ 10 สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามผลผลิต
92

0.56

ด้านงบประมาณ
(2) จาแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน
ตารางที่ 2 การใช้จ่ายจาแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ 2560
หมวดรายจ่าย

เงินงบประมาณแผ่นดิน
26,245,645.82
454,980.00
0.00
192,000.00
589,442.39
178,336.62
944,219.82
0.00
0.00
3,679,365.10
32,283,989.75

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้สถาบัน
4,302,440.65
2,677,075.48
2,354,915.42
1,301,058.09
2,497,149.32
2,764,256.81
279,796.74
653,878.20
135,000.00
1,111,948.34
18,077,519.05

30,548,086.47
3,132,055.48
2,354,915.42
1,493,058.09
3,086,591.71
2,942,593.43
1,224,016.56
653,878.20
135,000.00
4,791,313.44
50,361,508.80
เงินเดือน

0.27
1.30
2.43

รวม

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

9.51

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

5.84

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

6.13

ค่าวัสดุ

2.96
4.68
6.22

60.66

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

แผนภาพที่ 11 สัดส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2560
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
93

ด้านงบประมาณ
2. เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560 จาแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) จาแนกตามแหล่งเงิน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

เงินงบประมาณแผ่นดิน
(บาท)
36,540,579.66

เงินรายได้สถาบัน
(บาท)
18,731,438.11

รวม
(บาท)
55,272,017.77

พ.ศ. 2559

36,354,829.14

18,832,607.33

55,187,436.47

พ.ศ. 2560

32,283,989.75

18,077,819.05

50,361,508.80

เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้สถาบัน

พ.ศ. 2560

64.10%

35.90%

พ.ศ. 2559

65.88%

34.12%

พ.ศ. 2558

66.11%

33.89%

แผนภาพที่ 12 เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 – 2560 จาแนกตามแหล่งเงิน
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(2) จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 - 2560
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

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
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ปีงบประมาณ
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

พ.ศ. 2560
30,548,086.47
3,132,055.48
2,354,915.42
1,493,058.09
3,086,591.71
2,942,593.43
1,224,016.56
653,878.20
135,000.00
4,791,313.44
50,361,508.80

ด้านงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

แผนภาพที่ 13 เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 – 2560 จาแนกตามหมวดรายจ่าย
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3. รายได้จากการบริหารงาน
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีรายได้จากการบริหารงานในปีงบประมาณ 2560
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนีย มการศึกษา/การจั ดการศึกษา การบริการวิชาการและการวิจัย และรายได้จ ากการ
ดาเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรายได้จากการบริหารงานปีงบประมาณ 2558 – 2560 แยกตามประเภท
รายได้ ดังนี้
ตารางที่ 5 รายได้สถาบัน ประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560
ประเภทรายได้

พ.ศ. 2558
210,599.00
12,951,485.00
2,610,086.15
15,772,170.15

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา
การบริการวิชาการและการวิจัย
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวม
รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
219,332.00
16,715,343.76
1,865,450.81
18,800,126.57

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

พ.ศ. 2560
201,400.00
16,035,793.92
1,022,941.69
17,260,135.61

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา
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1
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แผนภาพที่ 14 รายได้จากการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2558- 2560 จาแนกตามประเภทรายได้
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ด้านบุคลากร
พันธกิจด้านบริหารจัดการ
การบริหารบุคลากร
สถาบันวิเคราะห์อัตรากาลังของบุคลากรทีต่ ้องการ ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการ
การหาอัตรากาลังตาแหน่งอาจารย์กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์
ด้วยวิธีการคานวณค่า FTES
หน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH ) หมายถึง ผลบวกของผลคูณ ระหว่างจานวน
นิสิตลงทะเบียนกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
นิสิตเต็มเวลา (Full time Equivalence of Students) : FTES) หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในภาควิชาหรือกลุ่มวิชาเต็มเวลาโดยคิดตามการปฏิบัติงานสอนให้กับนิสิต แบ่งเป็น
จานวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
ภาคการศึกษา FTES =
ปีการศึกษา

FTES =

อ้างอิงจาก : เอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
2. บุคลากรสายสนับสนุน
มีนโยบายให้หัวหน้างานทุกงานวิเคราะห์อัตรากาลัง โดยการคานวณภาระงานเพื่อวิเคราะห์
อัตรากาลังที่เหมาะสม งานแผนและพัฒนาคุณภาพพิจารณาทบทวนภาระงาน ขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
และอัตรากาลังที่เหมาะสม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พิจารณาอนุมัติขอจัดสรร
อัตรากาลังเพิ่มเติม
ในปี งบประมาณ 2560 สถาบั นแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ ยนประเภทการจ้าง
บุคลากรที่จ้างจากเงินรายได้สถาบัน และประกาศการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรในการปรับเงินเดือน การปรับ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ และการปรับคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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การพัฒนาบุคลากร
งานทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กาหนดไว้ โดยแต่งตั้ง
คณะทางานฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละงานภายใต้สถาบันให้ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
สนั บ สนุ น เพื่ อร่ ว มกัน ดาเนิ น โครงการตามแผนพัฒ นาบุค ลากรให้ บรรลุ เป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์
ซึง่ โครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2560 ที่งานทรัพยากรบุคคลร่วมกันดาเนินการกับคณะทางาน
ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมี ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยมีวิธีการ
ดังนี้
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) สายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทา
ข้อตกลงร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาโดยการนาผลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติใน
ส่วนของข้อควารพัฒนา และ Gap จากข้อมูลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายอาชีพ
รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ เช่น การจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ, การ
อบรมภาษาอังกฤษ, การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้มีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาดังต่อไปนี้ การอบรมในห้องเรียน
ฝึกขณะปฏิบัติงาน สอนงาน พี่เลี้ยง ให้คาปรึกษาแนะนา หมุนเวียนงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดูงาน
นอกสถานที่ ฝึกงานกับผู้ชี่ยวชาญ มอบหมายงาน ติดตาม/สังเกต เรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน
ภายใน แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สถาบันได้มีการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560
สถาบันได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การคานวณ สร้างตาราง และกราฟด้วยโปรแกรม MS Excel การ
กาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาไวรัสแพร่กระจายในระบบเครือข่าย การจัดทาฐานข้อมูล eKPI ประกอบ PA ด้วย Google Drive จานวน 3 รอบ และการประชุมชี้แจงและอบรมการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และอบรมให้ความรู้เรื่อง วิธีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA)
การพัฒนาบุคลากร สถาบันส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมประชุม อบรม ดูงาน สัมมนา ทั้งที่
ภายในและภายนอกสถาบัน อาทิเช่น การพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 18 และรุ่น
ที่ 19 การพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล
(ISO/IEC17024) และการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน ตาม
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2549 เป็นต้น
การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสถาบันขอ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน โดยในปี พ.ศ. 2560 สถาบันได้แต่งตั้งบุคลากรภายนอก
สถาบันเป็นที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเอง เรื่อง การขอตาแหน่งที่สูงขึ้นของสาย
สนับสนุน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ทั้งสิ้น 17 คน และมีบุคลากรที่สามารถนาความรู้ไปจัดทาผลงานต่าง ๆ ได้จานวน 17 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา และดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
จานวนบุคลากรที่เข้า
พัฒนาตามแผน
(คน)

จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาจริง
(คน)

คิดเป็นร้อย
ละ

- คณาจารย์ประจา

12

8

66.67

- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

2

2

100

102

87

85.29

ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
- รอบ 9 เดือน

จากตารางดังกล่าว สรุปข้อมูลจานวนบุคลากรที่เข้าพัฒนาตามแผน และจานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาจริงตามแผนดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
สายวิชาการ
- คณาจารย์ประจา 12 คน ได้รับการพัฒนา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 2 คน ได้รบั การพัฒนา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สายสนับสนุน
- บุคลากรสายสนับสนุน 102 คน ได้รับการพัฒนาจริง 87 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29
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สวัสดิการ
คณะกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีการสารวจความคิดเห็น
และความต้องการของบุคลากรด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญและจัด
สวัสดิการให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกประเภท
ในปี 2560 กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสถาบั น ได้ จั ด กิ จ กรรม ท าดี ถ วายในหลวง รั ช กาลที่ 9
โดยจัดกิจกรรมมอบสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง
บางกระจัน จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี้ ยังมีการหารายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสถาบัน โดยการจัดทาเสื้อโปโล สมุดบันทึก
สายคล้องบัตรออกจาหน่าย การให้เช่าพื้นที่ขายอาหารและกาแฟ
กองทุน สวัส ดิการสถาบั นเล็งเห็น ความส าคัญด้ านสุขภาพของบุคลากร จึงจัด ให้มีการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมุ่งเน้นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมาให้บริการ

บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรของสถาบัน ได้รั บคัดเลื อกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจ ากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ดังนี้
ประเภทรางวัล

ผู้มอบรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

ระดับสถาบัน
รางวั ล ข้ า ราช การ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งาน สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การ พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยดีเด่นของสถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว
นางสาวมัชฉา ทาคล่อง
พัฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
ประจาปี 2559
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
สถาบันได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้อานวยการและคณะผู้บริหาร
มีนโยบายให้มีการรายงานความเสี่ยงเป็นประจาทุกเดือน และได้เชิญผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมให้ความรู้บุ คลากรของสถาบัน ร่ว มสนับสนุนให้ ผู้บริห ารและบุคลากรผู้ รับผิดชอบ
เข้ า ร่ ว มอบรมที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ มทั ก ษะด้ านการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา/เหตุ การณ์ ค วามเสี่ ย งและ
นามาถ่ายทอดให้บุคลากรของสถาบัน

งานแผนและพัฒนาคุณภาพได้จัดอบรมให้ความรู้และ WorkShop ระดมความคิดเห็นในการประเมิน /
วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับทุกงาน เพื่อให้ครอบคลุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งงานต่างๆ
สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น เหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการแก้ไขได้
จานวนเหตุการณ์ความเสี่ยงปี 2559 - 2561
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การจัดการความรู้ภายในสถาบัน (CFKM)
การจัดการความรู้
ตามที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีนโยบายดาเนินการพัฒนาคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ประการหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์
สถาบัน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2561 นั้น งานแผนและพัฒนาคุณภาพ จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้
ภายในสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFKM) อย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2560 นอกเหนือจากกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ภายได้ชุมชนนักปฏิบัติที่จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้ว ในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สถาบันจัดกิจกรรมให้บุคลากรสถาบันได้ศึกษาดูงานในพระราชดาริ
ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพระบาทพระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และสวนลุงไสว
ศรียา ซึ่งคุณลุงไสวได้นาแนวทางพระราชดาริมาใช้ในการพัฒนาสวนของตนเอง และนาความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สีดา รีสอร์ท จ.นครนายก

2. เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2560 งานแผนและพัฒ นาคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ หั วข้อ
“ทางานให้สนุก มีค วามสุขกับ EdPEx” โดยเชิญ รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิงยุว เรศมคฐ์ สิ ทธิช าญบัญชา
หั ว หน้ า ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี มาให้ ค วามรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การใช้ EdPEx ในการทางาน
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ผู้อานวยการและคณะผู้บริหารได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับงานให้มากขึ้น ซึ่งงานแผนและพัฒนาคุณภาพได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล โดยใช้
ประโยชน์ จ ากระบบฐานข้อ มูล และสารสนเทศออนไลน์ในการรวบรวม ติ ดตาม ทบทวน และวิเคราะห์ การ
ดาเนินการของการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดระดับบุคคล ระดับงาน ระดับยุทธศาสตร์ และผลการดาเนินการตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน ดังนี้

ระบบฐานข้อมูลโครงการตาม PA
เป็นระบบที่จัดทาขึ้นมาเพื่อรองรับการ
จั ด ท าข้ อ มู ล โครงการตาม PA และ
โครงการที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
สถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการติดตามและ

รายงานผลการดาเนินงานโดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้การทางานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดทาข้อมูล แบบเดิม เพิ่มช่องทางการเข้าถึง และลดขั้นตอนการทางานให้ ทุกคน เช่น ผู้ รับผิ ดชอบโครงการ
สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลา และผู้บริหารสามารถดูและตรวจสอบได้ทันที สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
จากระบบออนไลน์ เครื่องมือและวิธีที่นามาใช้ในการ
ท างานช่ ว ยลดขั้ น ตอน ระยะเวลา
และความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูล
ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขข้อมูลได้
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ระบบรายงานความเสี่ยงออนไลน์ (Risk Report Online)
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้เริ่มดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยงออนไลน์มาใช้
โดยเริ่มทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาด
บกพร่อง หรือความสูญเสีย แผนการดาเนินงานหลังเกิดความเสี่ยงโดยคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจา
สาหรับทุกๆงานของสถาบัน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรองรับการรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงได้แบบทันที สะดวก
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทาให้รายงานเหตุการณ์ได้ ทันท่วงที รวมไปถึงการตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัด
กระดาษ Green Office และยังได้ร่วมกับงานบริหารทั่วไป จัดทาระบบรายงานอุบัติการณ์และอุบัติเหตุ เพิ่มเติม
อีกด้วย

ฐานข้อมูล MU-KPIs
รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดหลักของสถาบันตั้งแต่ ปี 2553 ถึง ปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง
ข้อมูล KPIs ของมหาวิทยาลัยและสถาบัน
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ฐานข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ จัดทาเป็น Web Portal รวบรวมข้อมูลด้านแผนนโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ มหาวิทยาลัย สถาบัน และแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
ให้ การด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น สถาบัน ได้ มี การพัฒ นางานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหาร
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดการและการปฏิบัติงานของสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ

การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการพั ฒ นาระบบส านั ก งานอั ต โนมั ติ สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครัว (NICFD e-Office) เป็นโครงการที่สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบั น โดยสถาบั น ได้ มีน โยบายให้ ทุ กหน่ว ยงานภายในสถาบันใช้ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จัดหาและพัฒนาขึ้น ภายใต้โครงการสานักงานอัตโนมัติ (NICFD e-Office) เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจต่างๆ ของสถาบัน โดยมีงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
เป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินโครงการ และได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน
มีการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทั้งที่พัฒนาจากระบบของมหาวิทยาลัย และพัฒ นาโดยงาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม จานวน 19 ระบบ
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โดยในปี ง บประมาณ 2560 สถาบั น มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานของสถาบัน ได้แก่ ระบบ NICFD Shared ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MU-SIS ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกอบด้วย ระบบข่าวประกาศ (Announcement) ระบบข้อมูลติดต่อบุคลากร (Phone Book) ฐานข้อมูลครู
และนักเรี ยนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่พัฒ นาขึ้นจาก
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ NICFD Shared

ระบบข้อมูลติดต่อบุคลากร (Phone Book)

ระบบข่าวประกาศ (Announcement)
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ฐานข้อมูลครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันได้จัดอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก่บุ คลากรผู้ป ฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งาน ให้มีความรู้และทักษะก้าวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรทั่วไป

ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน ปี 2558 – 2560

คะแนนความพึงพอใจ

การให้บริการด้านต่างๆ

2558
4.55
4.66
4.49
4.76

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

2559
4.54
4.66
4.38
4.41

2560

2560
4.43
4.36
4.21
4.45

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การพัฒนาเว็บไซต์

2559
2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต
1. การให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8
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สื่อสารองค์กร
การดาเนินงานด้านสื่อสารองค์กร
สถาบันได้ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
งานสื่อสารองค์กร ซึ่งมีพันธกิจในการเผยแพร่สาระความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
สร้างภาพลั กษณ์ที่ดีให้ กับ สถาบั น รวมทั้งเตรี ย มความความพร้อมในการดาเนินงานระดับนานาชาติ เป็นการ
ดาเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเป้าหมายในการสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน โดยมีการดาเนินงานสื่อสารหลากหลายช่องทาง
ดังนี้
การนาเสนอบทความสาระความรู้ และBanner ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในประเด็นเด็ก
เยาวชน ครอบครัว ผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
 เว็บไซต์สถาบัน www.cf.mahidol.ac.th
 เว็บไซต์งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น www.cf.mahidol.ac.th/floortime
www.mahidolclinic.com
 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊คของสถาบัน
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สื่อสารองค์กร
การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน อาทิเช่น กิจกรรมนิทานสถาบันเด็กสานรัก
กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น

กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
กิจกรรมนิทานสถาบันเด็กสานรัก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
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สื่อสารองค์กร
การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมมหิดลวันแม่ โดยร่วมจัดนิทรรศการประจาทุกปี
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สื่อสารองค์กร
จดหมายข่าวสาระความรู้ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
การจัดทาจดหมายข่าวสาระความรู้ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว มีการเผยแพร่ราย 2 เดือน โดย
ในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเล่มให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และจัดพิมพ์
ในรูปแบบสี่สี พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้อ่าน
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สื่อสารองค์กร
การดาเนินประชาสัมพันธ์โครงการสานักงานสีเขียว
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สื่อสารองค์กร
งานสื่อสารองค์กรได้ดาเนินการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์ โลโก้ แบรนเนอร์
สาหรับเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของสถาบัน
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สื่อสารองค์กร
การดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ในปี ง บประมาณ 2560 งานสื่ อ สารองค์ ก รได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม การด าเนิ น งานด้ า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
เพื่อดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จัดทาข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงานในปีที่ผ่านมางานสื่อสารองค์กรมีการดาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ดังนี้

ดาเนินการจัดทา MOU ระหว่างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
และ Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
วิจัยและการศึกษา (Scientific Research and Education Cooperation)
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สื่อสารองค์กร
ต้อนรับคณะ Ministry of Education and Culture เข้ามาศึกษาดูงานที่สถาบัน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
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และสิ่งแวดล้อม

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
ผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560
สถาบันได้ให้ความสาคัญ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่ มุ่งเน้ น ส่ งเสริ ม พัฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นต่า งๆ ของเด็ ก เยาวชน ตลอดจนส่ งเสริม สั มพั นธภาพที่ ดีใ น
ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ สถาบัน ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ห ลากหลาย และส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของทุกคนใน
ครอบครัว จานวนทั้งสิ้น 14 กิจกรรม และได้ร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอีก 2 กิจกรรม โดยกิจกรรม
ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของสถาบัน คือ
1. วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจาปี พ.ศ. 2559
วัน ที่ 2 ของเดือนตุล าคม เป็น วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบัน ซึ่งในปี พ.ศ.
2559 สถาบันมีอายุครบ 19 ปี และจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 กิจกรรมประกอบด้วย การทาบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่สถาบันและบุคลากร และการร่วมบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็ก โดยใช้งบประมาณ 26,798.00 บาท
2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2559
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2559 สถาบัน
แห่ งชาติเ พื่อการพั ฒ นาเด็ก และครอบครั ว มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ได้จัดกิ จกรรมวั นพ่อแห่ ง ชาติขึ้นเป็น ประจ า
ในทุกๆ ปี โดยในปี 2559 สถาบันได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชน
ชาวไทย มีการจัดนิทรรศการรวมพระราชกรณียกิจ ตลอดจนโครงการในพระราชดาริต่างๆ เป็นการร้อยดวงใจ
บุคลากรในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดงาน
ใช้งบประมาณ 24,530.00 บาท
3. กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ในเดือนเมษายนของทุกปี สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวขึ้นเป็น
ประจ า สถาบั น ได้ จั ด กิ จ กรรมขึ้ น ในวั น ที่ 5 เม.ย. 2560 โดยจั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ 20 เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยให้สืบ
ต่อไป โดยใช้งบประมาณ 102,221.00 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็น 4.65 ต่อ 5 คะแนน
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4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เนื่ อ งด้ ว ยวั น ที่ 12 สิ ง หาคม เป็ น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ สถาบันจึงได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 ส.ค. 2560 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรม
เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูก และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึง
พระคุณของแม่ เป็นการร้อยดวงใจบุคลากรในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจัดงานใช้งบประมาณ 41,897.05 บาท และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ ความ
พึงพอใจ คิดเป็น 4.53 ต่อ 5 คะแนน
สถาบันจัดกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงพื้นที่
ภายในอาคารสถาบันให้สวยงาม และดาเนินงานจัดสานักงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรสถาบัน รวมทั้งมีการดาเนินงานในด้านความปลอดภัยของอาคาร โดยจัดทาโครงการ กิจกรรมต่างๆ
ได้ แ ก่ โครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการกิ จ กรรม 5ส ประจ าปี ง บประมาณ 2560
(Big Cleaning Day) การเข้าร่วมโครงการสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ 2560” เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความ เข้าใจใน
การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการป้องกันอัคคีภัยและลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเพลิงไหม้
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กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจาปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2560
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กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจาปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
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กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจาปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
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โครงการ / กิจกรรมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 5ส
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ประเด็นท้าทาย และแนวคิดในการดาเนินงานในระยะถัดไป
ด้านวิจัย
1. การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สังคมและนโยบาย (Knowledge Transfer to Social and Policy)
2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยวิชาการระดับนานาชาติ (International Research Sharing and Networking)
3. งานวิ จั ย เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ตี พิ ม พ์ แ ละอ้ า งอิ ง ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ สากลมากขึ้ น
(ISI-WOS and SCOPUS)

ด้านการการศึกษา
1. ดาเนินโครงการภายใต้การกากับของงานสนับสนุนการศึกษา
- โครงการวารสารพัฒนาการมนุษย์
- โครงการผลิตตารา
2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ (นานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัย (นานาชาติ)
3. การพัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับต่างประเทศ (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์)
4. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนางานคุณภาพด้านการศึกษา
5. การประกันคุณภาพของหลักสูตร AUN-QA
6. การเพิ่มจานวนนักศึกษาให้ได้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา
7. การเพิ่มผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารในและต่างประเทศ
8. การสร้างระบบและวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น MOOC,
transformative learning เป็นต้น

ด้านการบริการวิชาการ
1. ผลักดันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับมาตรฐานนานาชาติผ่าน ISO : 17024
2. ผลักดันงานบริการวิชาการให้เป็นศูนย์รวมคนทางานด้านเด็กและผู้เลี้ยงเด็กของประเทศไทย
3. ขายงานคลินิกในการให้คาปรึกษากลุ่ม

ด้านบริหารจัดการ
1. การส่งเข้าร่วมประกวดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสภาพอนามัยดีประจาปี 2562
2. การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภายบุคลากรในหัวข้อเรื่อง การจัดทาร่างหนังสือราชการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
3. การดาเนินงานด้านโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางสถาบันกาหนด
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ขอขอบคุณ
คณะทางานกากับทิศทางและกาหนดรูปแบบ
รายงานประจ าปี ง บประมาณ 2560 คณะท างาน
จัดทาเอกสารรายงานประจาปี และผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การให้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด รายงานประจ าปี 2560
สาเร็จลงได้ด้วยดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ดร.นุชนาฎ รักษี
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
ดร.ศรัล ขุนวิทยา
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นายวิเชษฐ์ ประทีป
นางสาวชัชชนัน เทพพาณิช
นางมะลิรมย์ หัสดินรัตน์
นายเอนก มาสจรัส
นางสาววินันดา ดีสวัสดิ์
นายเสรี สิงห์โงน
นายสุเมต ชื่นชู
นายเมธีณัฐ รัตนกุล
นางสาวชญาภา ธารทัศน์สกุล
นางมาริสา สังขาร
นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ
นายวรพจน์ สาราญทรัพย์
นางสาวอารี อยู่ภู่
นางสาวอุมาพร เริงรื่น
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